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Cereri Mărci publicate în 13/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07948 08/11/2020 EL TOP MONDIALGY Dashte Neshat

2 M 2020 08023 06/11/2020 RETROTEXTILA SRL ARHIVA de haine

3 M 2020 08029 06/11/2020 SMART OPENING S.R.L. WawaFreshCosmetics

4 M 2020 08030 06/11/2020 HEAD DISTRIBUTION SRL HEAD DISTRIBUTION

5 M 2020 08031 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Detenso

6 M 2020 08032 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Stresalin

7 M 2020 08033 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Reviorant

8 M 2020 08034 06/11/2020 SOFTWIN SRL SCLIPIO

9 M 2020 08035 06/11/2020 S.C. ALEVIA S.R.L. Stresalin Plus

10 M 2020 08036 06/11/2020 S.C. ALEVIA S.R.L. Somnalin

11 M 2020 08037 06/11/2020 S.C. SOFTWIN S.R.L.

12 M 2020 08038 06/11/2020 VLAD ȘTEFĂNESCU BEAN TO CUP

13 M 2020 08040 06/11/2020 SC ALEVIA SRL Alevia Esența echilibrului natural

14 M 2020 08041 06/11/2020 VIPEX PROD SRL VIPEX Since 1991

15 M 2020 08042 06/11/2020 ANONYMOUS CREW SRL ANONYMOUS CREW

16 M 2020 08043 06/11/2020 Carrefour Romania SA FOOD STOP

17 M 2020 08044 06/11/2020 MIHAIL-DAN GRIGORE hillden LODGE & RESTAURANT

18 M 2020 08045 06/11/2020 RODBUN GRUP SA FERTILLAND SUPERMINERAL
SUPER QUALITAT

19 M 2020 08046 06/11/2020 RODBUN GRUP SA GENETICA PREMIUM rodbun

20 M 2020 08047 06/11/2020 VIILE BUDUREASCA SRL THE DARK COUNT OF
TRANSYLVANIA

21 M 2020 08048 06/11/2020 SUPERCARD SOLUTIONS &
SERVICES SRL

Supercard

22 M 2020 08049 06/11/2020 SC ROMCARD SA Romcard

23 M 2020 08050 06/11/2020 SC ROMCARD SA Romcard by SIBS Partner in
Payments

24 M 2020 08051 06/11/2020 MARIUS CRISTIAN LUNGU SolarTop

25 M 2020 08052 06/11/2020 SC SUPERCARD SOLUTIONS
& SERVICES SRL

Supercard by SIBS Partner in
Payments

26 M 2020 08053 06/11/2020 SC ROMCARD SA Romcard by SIBS Partner in
Payments
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 08054 06/11/2020 SC SUPERCARD SOLUTIONS

& SERVICES SRL
Supercard by SIBS Partner in
Payments

28 M 2020 08055 06/11/2020 SINEKO TRADE SRL LUCA eyewear

29 M 2020 08056 06/11/2020 ATMOSFERICA S.R.L. ATMOSFERICA

30 M 2020 08057 06/11/2020 PLANNERS GROUP SRL COSMO planning & event design

31 M 2020 08058 06/11/2020 NEWS OLTENIA SRL Gazeta OLTENIEI

32 M 2020 08059 06/11/2020 VIDAR GUARD SRL VIDAR GUARD

33 M 2020 08060 06/11/2020 5 TG SMILE COFFEE SA FILTER COFFEE, NOT PEOPLE

34 M 2020 08061 06/11/2020 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL PREMIUM TOBACCOS

35 M 2020 08062 06/11/2020 RAZVAN ANDREI DUMITRA PaCoPan

36 M 2020 08063 06/11/2020 ALEXANDRA MAZGAREANU BOYARI

37 M 2020 08064 07/11/2020 NICOLAE STRUGARU PELERIN Artizan din pasiune

38 M 2020 08065 07/11/2020 COSMIN GIOSAN CĂMARA BUCOVINEI

39 M 2020 08066 08/11/2020 SC F5 DIGITAL SRL beans. COFFEE BEANS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/11/2020-08/11/2020

(210) M 2020 07948
(151) 08/11/2020
(732) EL TOP MONDIALGY, BLD. UNIRII

NR. 57, BL. E4, SC. 2, ET. 4, AP.
49, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Dashte Neshat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.03

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

clase:
29. 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,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, aripioare de pui, brioșe
cu ouă (eperitiv), carne preparată, falafel, fiertură
(supe), musaca cu carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme de întins pe pâine care conțin în principal
ouă, creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, dulcețuri, gemuri,
jeleuri comestibile, paste preparate din fructe cu
coajă lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de
fructe, pastă de fructe presate, pastă de guava,
pastă de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere, piure
de roșii, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, spumă de prune,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă., mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin

(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate de
tomate (piure), roșii în conservă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acesta, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, boia,
busuioc, uscat, maioneză cu murături, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, arome alimentare,
maioneză, înlocuitor de maioneză, creme pe
bază de maioneză, sosuri pe bază de maioneză,
creme pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip salsa.
31. Ciuperci proaspete, plante naturale, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și forestiere
brute şi neprocesate, afine sălbatice, proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
ananas proaspăt, ardei chilli proaspeţi, ardei
gras proaspeţi, ardei iute (plante) proaspete,
ardei proaspeți, avocado proaspete, banane
proaspete, bob proaspăt, caise proaspete,
cartofi neprelucrați, ceapă proaspătă, castraveți
proaspeți, ceapă verde proaspătă, cepe,
legume proaspete, căpșuni proaspete, cimbru
proaspăt, cireșe (proaspete), citrice proaspete,
coacăze negre proaspete, curmale proaspete,
dovlecei proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci
proaspeți, dude proaspete, fasole neprelucrată,
fasole proaspete, fistic proaspăt, fructe de
guava proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe proaspete de mango,
fructe și legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze de ceai neprocesate, frunze
de muștar, proaspete, ghimbir proaspăt,
grepfrut proaspăt, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
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proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe) proaspete, morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci
neprelucrate, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci pecan proaspete, nuci
proaspete, papaia proaspete, pepeni galbeni
proaspeţi, pepeni proaspeți, pere proaspete,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii proaspete, rubarbă, proaspătă,
salate verzi, salată verde, salate vii, sfecle
neprelucrate, sfeclă, proaspătă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri proaspeți, usturoi verde
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete proaspete,
zmeură proaspătă.
32. Sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.
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:
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,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de
pui, brioșe cu ouă, carne preparată, falafel,
fiertură (supe), plăcintă cu carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, dulcețuri, gemuri, jeleuri
comestibile, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de fructe,
pastă de fructe presate, pastă de guava, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere,
piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, spumă
de prune, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, ciuperci, plante, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere, afine
sălbatice, proaspete, alune caju proaspete,
alune, proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ananas proaspăt, ardei chilli, ardei
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gras, ardei iute (plante), ardei proaspeți,
avocado proaspete, banane proaspete, bob
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi
neprelucrați, ceapă, castraveți proaspeți, ceapă
verde, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, cimbru proaspăt, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, coacăze negre proaspete,
curmale proaspete, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fistic
proaspăt, fructe de guava proaspete, fructe
de kiwi, proaspete, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți, morcovi albi
proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci,
nuci de cocos, nuci de cocos proaspete,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, papaia
proaspete, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,
portocale, portocale roșii proaspete, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, porumb dulce (proaspăt), praz
proaspăt, prune, proaspete, rodii, rozmarin
proaspăt, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rubarbă, proaspătă, salate verzi, salată verde,
salate vii, sfecle neprelucrate, sfeclă, proaspătă,
smochine proaspete, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri proaspeți, usturoi
verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete, zmeură
proaspătă, sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi

îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.

───────

(210) M 2020 08023
(151) 06/11/2020
(732) RETROTEXTILA SRL, STRADA

VALEA IAȘULUI, JUD. ARGES,
CURTEA DE ARGEȘ, 117795,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON
NR. 243, 2, 021608, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARHIVA de haine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

25. Articole cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, articole de îmbrăcăminte pentru
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sport, articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte confecționate
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte de agrement,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din cașmir,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
încălțăminte, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole din piele care servesc la
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole purtate în jurul gâtului, articole
vestimentare pentru bărbați, ascoturi (cravate),
halate de baie, papuci de baie, sandale
de baie, slip bărbătesc de baie, balerini
(încălțăminte), balerini (încălțăminte de damă),
bandane, banderole pentru cap, bascheți, băști,
baticuri, baticuri de purtat la gât, baticuri de
pus pe cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe de protecție pentru
urechi, bentițe pentru cap, bentițe și manșete
absorbante pentru tenis, bentițe și manșete
absorbante, berete, bermude, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), blazere, blugi, bluze, bluze de
corp, bluze de trening, bluze pentru gravide,
bluze scurte, bluze și șorturi pentru sport, bluze
sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, bluzoane, bocanci de snow-board,
bocanci de lucru, bocanci pentru excursii, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), bolerouri, bonete
(articole care servesc la acoperirea capului),
bretele de pantaloni, brâuri (îmbrăcăminte),
bretele pentru îmbrăcăminte, broboade (articole
de îmbrăcăminte), burka, căciuli cu ciucuri,
căciuli de blană artificială, căciuli cu nod,
căciuli pentru ciclism, căciuli și șepci pentru
ski, căciuli tip cagulă, căciuli tricotate, caftane
(îmbrăcăminte), caftane (mantale lungi de gală),
cagule pentru schiori, calote de pălării, cămăși,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
camuflaj, cămăși purtate peste îmbrăcăminte,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
camizole, cape, cape și pelerine, cardigane,
căști cu viziera, căști de duș, căști de înot,
căști de protecție contra frigului pentru urechi
(articole de îmbrăcăminte), căști pentru polo
pe apă, cauciucuri (încălțăminte), centuri cu
buzunar pentru bani (îmbrăcăminte), centuri de
piele (îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), chimonouri, cizme, cizme de

polo, cizme de vânătoare, cizme impermeabile,
cizme pentru călărie, cizme pentru motocicliști,
cizme și ghete, clăpari (de schi), clăpari pentru
snowboard, colanți, combinezoane, confecții,
corsaje, corsete (articole de îmbrăcăminte),
costume (îmbrăcăminte), costume bărbătești
și taioare, costume de baie, costume de
bal mascat, costume de bal mascat și de
Halloween, costume de balet, costume de
damă, costume de dans, costume de gală,
costume de gimnastică, costume de înot,
costume de jogging (îmbrăcăminte), costume
de motociclism, costume de schi pentru
concursuri, costume de seară, costume de
teatru, costume din piele, costume din trei piese
(articole de îmbrăcăminte), costume informale
(casual), costume pentru bărbați, costume
populare (îmbrăcăminte), cozorace, cravate,
crinoline, curele (accesorii vestimentare),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
echipament de gimnastică, echipament sportiv,
egări (pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), espadrile, etolă din
blană sintetică, etole (blănuri), fesuri, flanele
(îmbrăcăminte), fracuri, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste-pantalon, fuste plisate, gabardine
(îmbrăcăminte), galoși, geacă de snow-board,
geci, ghete, ghete sport, glugi (îmbrăcăminte),
gulere, haine de casă, haine de stradă, haine
de ținută informală (casual), haine din denim
(jachete, pardesie), haine din lână, haine
impermeabile de purtat în aer liber, halate,
hanorace, helănci, îmbrăcăminte, impermeabile
(îmbrăcăminte), încălțăminte (cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice), jachete,
jambiere, jeanși denim, jerseuri (îmbrăcăminte),
maiouri, mantale, mantouri, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), mitene (îmbrăcăminte), mitre
(pălării), mocasini, pălării, paltoane, pantaloni,
pantofi comozi pentru activități în timpul liber,
pantofi cu talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi
cu platformă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de alergat cu crampoane,
pantofi de fotbal, pantofi de golf, pantofi de
ocazie, pantofi de pânză, pantofi de sport,
pantofi de stradă, pantofi din piele, papioane,
papuci confecționați din piele, pardesie din
molton, pardesie din piele, pardesiuri, pardesie
scurte, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, pâslari (cizme
din fetru), pelerine, articole de îmbrăcăminte
din piele, ponchouri, pulover (articole de
îmbrăcăminte), redingote, rochii de gală pentru
femei, rochii de mireasă, rochii din imitație
de piele, rochii din piele, rochii lungi de
seară, rochii pentru domnișoare de onoare,
rochii pentru femei, saboți, sacouri de gală,
sacouri sport, salopete (îmbrăcăminte), salopete
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scurte (îmbrăcăminte), șaluri, șaluri și eșarfe,
șalvari, sandale, sarafane, sariuri, saronguri,
șepci (articole de îmbrăcăminte), seturi de
bluză și jachetă, șlapi, smochinguri, sneakers,
șorturi, șorțuri (îmbrăcăminte), șoșoni, șosete,
încălțăminte de sport, pantofi de sport,
șube, taioare, taioare-pantalon, teniși, ținută
stil casual, ținute de seară, toci (pălării),
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, tricotaje, tricouri, tunici, turbane,
tutuuri (îmbrăcăminte) , uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste cu umplutură de
puf, viziere (articole de îmbrăcăminte), voalete
(îmbrăcăminte).
35. Actualizarea informațiilor comerciale într-
o bază de date computerizată, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare în materie de activități de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
asistență în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în marketing, asistență privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, consiliere
și consultanță în afaceri referitoare la francizare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, prezentare de bunuri şi servicii,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate pentru terți pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consultanță (comercială) privind deschiderea
de francize, agenţii de servicii de import și
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de târguri comerciale și
de expoziții comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu

amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încălțăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărare de îmbrăcăminte, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08029
(151) 06/11/2020
(732) SMART OPENING S.R.L.,

STR.DUMITRU BUZDUN NR.2,
JUD. OLT, CORABIA, 235300, OLT,
ROMANIA

(540)
WawaFreshCosmetics

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.

───────
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(210) M 2020 08030
(151) 06/11/2020
(732) HEAD DISTRIBUTION SRL, STR.

GRIGORE GAFENCU NR. 49-57,
CAMERA NR. 5, SC.A, ET. 6,
AP.A61,SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEAD DISTRIBUTION

(531) Clasificare Viena:
11.01.14; 11.03.01; 11.03.03; 19.07.09;
07.01.24; 25.01.13; 27.05.01; 27.05.08

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de

eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 30, 32, 33 şi 34 (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii
de distribuţie, distribuţie (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de distribuţie de băuturi, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea bunurilor, închirierea de vitrine
de vin electrice, închirierea congelatoarelor,
închirierea de frigidere/închirierea de dulapuri
frigorifice pentru alimente, depozitarea de
bunuri, furnizarea de informaţii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea de depozite,
închirierea containerelor de depozitare, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, rezervări de călătorie.
41. Organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
organizarea şi exploatarea cluburilor de
întâlnire (divertisment), festivaluri (divertisment),
organizarea de concursuri tematice.

───────

(210) M 2020 08031
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Detenso

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
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alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,

săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical., substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, oţet, oţet din fructe,
oţet din vin, oţet aromat, quinoa prelucrată,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────
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(210) M 2020 08032
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA
, FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Stresalin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate

antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago ,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
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umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08033
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Reviorant

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,

compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
baza de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago ,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, extracte de ceai cu excepţia uleiurilor
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esenţiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subţiri, grisine groase, oţet, oţet din fructe,
oţet din vin, oţet aromat, quinoa prelucrată,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08034
(151) 06/11/2020
(732) SOFTWIN SRL, STR. MĂGURICEA

NR. 20, BL. 7P, SC. 1, ET. 2, AP. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 71504,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SCLIPIO

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

9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
software de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea de documente și note, cu utilizare
în educație, software de calculator descărcabil
sau înregistrat pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini și
pentru amintirea utilizatorilor cu privire la date
și evenimente, toate cu utilizare în educație,
aplicații software mobile descărcabile sau
înregistrate dedicate profesorilor și studenților,

elevilor, pentru a colabora on-line, pentru
a facilita schimbul deschis de informații și
date prin intermediul rețelelor globale de
calculatoare și comunicații, și anume software
pentru gestionarea temelor și a fluxului de
lucru al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor.

42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului de calculator pentru luarea de note,
pentru vizualizarea, editarea, accesarea și
publicarea documentelor și notelor, a software-
ului de calculator pentru vizualizarea și editarea
agendelor de întâlniri și a listelor de sarcini,
a software-ului de calculator pentru reamintirea
utilizatorilor cu privire la date și evenimente,
toate pentru utilizare în educație., furnizarea
accesului temporar la o platformă software online
nedescărcabilă și la o aplicație software mobilă
online, ambele dedicate profesorilor și elevilor,
studenților, pentru a colabora on-line în vederea
facilitării schimbului deschis de informații și date
prin intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume furnizarea accesului la
software online pentru gestionarea temelor, a
cursurilor și a fluxului de lucru, a sarcinilor și
responsabilităților profesorilor și elevilor.

───────

(210) M 2020 08035
(151) 06/11/2020
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Stresalin Plus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare si
preparate dietetice de uz medical, suplimente
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dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina D, preparate pe bază de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificatie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, paine de uz
terapeutic imbogatita cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru

diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, extracte de ceai cu excepția uleiurilor
esențiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, otet, otet din fructe,
otet din vin, otet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────

(210) M 2020 08036
(151) 06/11/2020
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Somnalin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare de uz
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medical pentru oameni și animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare si
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina D, preparate pe bază de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificatie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, paine de uz
terapeutic imbogatita cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și

materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), cafea, ceai, cacao
şi înlocuitori de cafea, amestecuri de ceai,
amestecuri de pulberi de ceai, băuturi din
ceai nemedicinale, băuturi pe bază de ceai
(nemedicamentoase), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, esențe de ceai
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, extracte de ceai cu excepția uleiurilor
esențiale, înlocuitori de ceai, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), bomboane
mentolate, tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, miere, sirop de melasă, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subtiri, grisine groase, otet, otet din fructe,
otet din vin, otet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate (îndulcitori).

───────
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(210) M 2020 08037
(151) 06/11/2020
(732) S.C. SOFTWIN S.R.L., STR.

MĂGURICEA NR. 20, BL. 7P,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 71504, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCUREȘTI,011235,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 03.07.24; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru , portocaliu,
violet, gri

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

9. Software interactiv de calculator, software
descărcabil și aplicații software mobile, toate
cu utilizare în educație, software de calculator
descărcabil sau înregistrat pentru utilizare în
crearea, livrarea și gestionarea de conținut
educațional, teme și programe educaționale,
aplicații software mobile descărcabile sau
înregistrate dedicate profesorilor și studenților
pentru a colabora on-line, pentru a facilita
schimbul deschis de informații și date prin
intermediul rețelelor globale de calculatoare
și comunicații, și anume software pentru
gestionarea temelor și a fluxului de lucru
al cursurilor, sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, software de calculator
pentru luarea de note, pentru vizualizarea,

editarea, accesarea și publicarea de documente
și note, cu utilizare în educație, software de
calculator descărcabil sau înregistrat pentru
vizualizarea și editarea agendelor de întâlniri și a
listelor de sarcini și pentru amintirea utilizatorilor
cu privire la date și evenimente, toate cu utilizare
în educație.
42. Furnizarea accesului temporar la o platformă
software online nedescărcabilă și la o aplicație
software mobilă online, ambele dedicate
profesorilor și elevilor, studenților, pentru a
colabora on-line în vederea facilitării schimbului
deschis de informații și date prin intermediul
rețelelor globale de calculatoare și comunicații,
și anume furnizarea accesului la software online
pentru gestionarea temelor, a cursurilor și a
fluxului de lucru, a sarcinilor și responsabilităților
profesorilor și elevilor, furnizarea accesului
temporar la software de calculator pentru luarea
de note, pentru vizualizarea, editarea, accesarea
și publicarea documentelor și a notelor, la
software de calculator pentru vizualizarea și
editarea agendelor de întâlniri și a listelor
de sarcini, la software de calculator pentru
reamintirea utilizatorilor cu privire la date și
evenimente, toate cu utilizare în educație.

───────

(210) M 2020 08038
(151) 06/11/2020
(732) VLAD ȘTEFĂNESCU, ALEEA

POTAISA NR. 5, BL. A17, SC.
D, ET. 3, AP. 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BEAN TO CUP

(531) Clasificare Viena:
02.01.18; 02.01.23; 27.05.01; 27.05.17;
11.03.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
aceste servicii în legătură cu cafea.
42. Crearea și mentenanța site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08040
(151) 06/11/2020
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUDEȚUL
SUCEAVA, FĂLTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Alevia Esența
echilibrului natural

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.13; 07.15.20

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

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

3. Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, odorizante de casă,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, detergenți alții
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile mediciniale, lichide de curățare,
spray-uri de curățare, substanțe degresante,
uleiuri de curățare, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni
pentru păr, produse pentru toaletă, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate
pentru igiena orală, produse pentru îngrijirea
dinţilor, loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate de toaletă nemedicamentoase,
șervețele impregnate pentru uz cosmetic, uleiuri

de uz cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj
nemedicinale, deodorante și antiperspirante,
farduri, preparate pentru baie nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor nemedicinale, preparate și tratamente
pentru păr, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, loțiuni de înfrumusețare,
preparate cosmetice pentru baie și pentru
duș, preparate fitocosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse pentru curățenie și igienă
personală, apă de gură nemedicinală, preparate
pentru îngrijirea danturii nemedicinale, produse
pentru împrospătarea respirației nemedicinale,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, balsam de
buze (nemedicamentos), balsam de întreținere,
balsam de păr, balsam după ras, balsam
pentru buze (nemedicinal), balsam pentru
cuticule, balsam pentru păr, balsam pentru
ras, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri de buze, balsamuri de
buze cu protecție solară (cosmetice), balsamuri
de păr, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri de păr pentru bebeluși, balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
hidratarea părului, balsamuri pentru păr,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
balsamuri pentru piele, balsamuri pentru piele
(nemedicinale), balsamuri pentru utilizare pe
păr, balsamuri solide pentru păr, balsamuri
sub forma de spray pentru pielea capului,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
nemedicinale, cosmetice pentru bronzare,
creme cosmetice, produse de demachiere,
emolienți pentru ten, emulsii de corp, grăsimi
de uz cosmetic, hidratante (produse cosmetice),
loțiuni parfumate (preparate de toaleta), măști
cosmetice.
5.
Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, fungicide,
ierbicide, preparate și articole dentare și
produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
apă medicinală de gură, preparate farmaceutice
pentru uz stomatologic, produse medicinale
pentru curățarea dinților, produse și articole
pentru igienă, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente dietetice pe bază de
propolis, alimente pentru bebeluși, alimente
dietetice de uz medical, antioxidanți, băuturi
[suplimente dietetice], batoane care înlocuiesc
o masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, bomboane medicinale, băuturi pe
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bază de vitamine, ceai medicinal, preparate
cu minerale și vitamine, preparate dietetice
și alimentare, preparate multivitaminice,
suplimente vitaminice și minerale, plasturi şi
materiale pentru pansamente, remedii naturale
și farmaceutice, preparate cu extracte din plante
medicinale, alifii medicinale, aminoacizi de uz
medical, analeptice, analgezice, anestezice,
antibiotice, anticorpi, antidepresive, antidoturi,
antiemetice (antivomitive), antihistaminice,
antipiretice, antitoxine, antitusive, antivirale,
balsamuri de uz farmaceutic, balsamuri
de uz medical, băuturi minerale de uz
medicinal, calmante, compoziții farmaceutice,
creme de protecție medicinale, digestive,
diuretice, dropsuri de uz medical, elixiruri
(preparate farmaceutice), extracte din plante
de uz medical, produse chimico farmaceutice,
geluri antibacteriene, geluri antiinflamatoare,
ierburi medicinale, infuzii din plante medicinale,
laxative, loțiuni de uz farmaceutic, loțiuni pentru
îngrijirea pielii (de uz medical), medicamente,
picături nazale de uz medical, picături
pentru ochi, picături pentru urechi, poțiuni
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c,
preparate cu vitamina d, preparate pe baza de
vitamine sub forma de suplimente alimentare,
produse de panificație pentru diabetici, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
29. Alge comestibile, alge comestibile,
preparate, alge marine comestibile, alge
preparate pentru alimentație umana, alge roșii
comestibile, alge uscate comestibile, alimente pe

baza de legume fermentate (kimchi), aloe vera
preparata pentru consum uman, alune de pădure
preparate, alune prăjite, alune sărate preparate,
amestec de ulei (de uz alimentar), amestecuri
de fructe si nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate si fructe cu coaja lemnoasa
procesate, amestecuri pentru prepararea de
supe, amestecuri pentru supe, ananas uscat,
anghinare procesate, anghinare, conservate,
arahide procesate, arahide glazurate, arahide
la conserva, arahide prăjite, arahide, preparate,
aranjamente de fructe procesate, ardei iuți
chili, batoane alimentare pe baza de nuci,
batoane din tofu, batoane organice pe baza de
nuci si semințe, batoane pe baza de nuci si
semințe, băuturi pe baza de lapte de arahide,
băuturi pe baza de lapte de cocos, băuturi pe
baza de lapte de migdale, boabe procesate,
boabe de mazăre galbena, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
fermentate (natto), boabe de soia preparate,
boabe de soia uscate, cactus preparat, de uz
alimentar, caise procesate, cartof dulce, cartofi
dulci preparați, castane prăjite, castraveciori
preparați, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
ceapa murata, ceapa preparata, ceapa verde
prelucrata, cepe (legume) conservate, cepe mici
procesate, chiftele de cartofi, chipsuri exceptând
cele din cereale, chipsuri (cartofi prăjiți), chipsuri
de banane, chipsuri de cartofi cu conținut redus
de grăsime, chipsuri de legume, chipsuri de
soia, chipsuri de varza creata, chipsuri din
manioc, chipsuri din yucca, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, cireșe maraschino, cireșe
preparate, ciuperci comestibile uscate, ciuperci
conservate, ciuperci negre comestibile uscate,
ciuperci, preparate, clătite de cartofi, coaja de
pepene verde murata, grăsime de cocos, ulei
de cocos, ulei de cocos pentru alimente, coji
de cartof umplute, coji de fructe, compot de
mere, compot de merișoare, concentrat de roșii,
concentrate (bulion), concentrate de tomate
(piure), concentrate din suc de legume pentru
alimente, concentrate pentru supa, congelate
(fructe -), conserve cu legume, conserve de
fasole, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve si murături, crema de alune, crema de
lămâie, crema tartinabila din fructe, creme de
întins pe pâine care conțin in principal fructe,
creme tartinabile pe baza de alune, creme
tartinabile pe baza de legume, creme tartinabile
pe baza de usturoi, curmale procesate, curmale
chinezești conservate, curmale preparate,
curmale uscate, dahls (mâncare indiana pe
baza de leguminoase), deserturi pe baza de
fructe, dovleci (legume conservate), dulcețuri,
extracte de roșii, extracte din alge de mare
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pentru alimente, extracte din legume pentru gătit,
extracte din legume pentru gătit (sucuri), extracte
pentru supe, extracte vegetale pentru alimente,
falafel, fasole, fasole albă în sos tomat, fasole
cu carne de porc la conserva, fasole gătită in
sos de soia (kongjaban), fasole in conserva,
fasole reprăjită, fasole roșie cu ardei iute, fasole
uscata, fâșii comestibile de alge marine brune
uscate (tororo-kombu), felii subțiri de alge uscate
(hoshi-nori), fistic preparat, floarea-soarelui (ulei
de - comestibil), flori comestibile preparate, in
forma cristalizata, flori comestibile, preparate,
flori uscate comestibile, foi de alge prăjite (yaki-
nori), fructe (jeleuri de -), fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate in alcool,
fructe cu coaja lignificata procesate, fructe cu
coaja lemnoasa gătite, fructe cu coaja lemnoasa,
uscate, fructe cu coaja lignificata asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de papaia preparate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conserva, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe in conserva, fructe in saramura, fructe kaki
uscate (got-gam), fructe la borcan, fructe lychee
procesate, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
trase in zahăr pe băț, fructe uscate, fructe uscate
cu coajă lemnoasă aromate, fructe, ciuperci si
legume prelucrate (inclusiv nuci si leguminoase),
fructe, gătite, frunze de viță-de-vie preparate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi,
fulgi de mere, fulgi de păducel, fulgi de piersica,
fulgi uscați din alge nori care se presară peste
orez in apa fierbinte (ochazuke-nori), gemuri,
gemuri din fructe, germeni de fasole prelucrați,
ghimbir (dulceață), ghimbir cristalizat, gnocchi pe
baza de cartofi, gogoși, grăsimi vegetale de uz
alimentar, gustări pe baza de fructe, gustări pe
baza de fructe confiate, gustări pe baza de fructe
cu coaja lemnoasa, gustări pe baza de fructe
uscate, gustări pe baza de legume, gustări pe
baza de tofu, gutui, preparate, hasma preparata
(utilizata ca leguma, nu pentru asezonare), iaurt
de soia, jeleu de migdale, jeleuri comestibile,
jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe si legume, lapte de arahide, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de cânepa
destinat utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte de
cocos, lapte de migdale, lapte de migdale de
uz culinar, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de nuca de cocos folosit ca băuturi, lapte
de nuca de cocos pentru uz culinar, lapte de
orez, lapte de orez (înlocuitor de lapte), lapte
de orez de uz culinar, lapte de ovăz, lapte de
soia, lapte din boabe de soia, lapte praf de
cocos, lămâi preparate, lecitina pentru uz culinar,

legume conservate, legume sub forma de pudra,
legume uscate, leguminoase uscate, linte, linte
(uscată), linte (legume) conservata, mango
uscat, marmelada din fructe, mazăre conservata,
măsline conservate, mere preparate, ulei de
miez de palmier (alimentație), miezuri de nuca,
migdale măcinate, migdale preparate, morcovi,
muguri de bambus fermentați, fierți și conservați
in sare (menma), murături, murături mixte, năut,
preparat, nuca de cocos preparata, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coaja preparate, nuci de acaju preparate,
nuci de acaju sărate, nuci de betel prelucrate,
nuci de cocos uscate, nuci glasate, nuci opărite,
nuci preparate, nuci uscate, ulei de palmier
(alimentație), pasta de anghinare, pasta de
arahide, pasta de dovlecei, pasta de fructe, pasta
de fructe de mare, pasta de guava, pasta de
măsline, pasta de năut, pasta de trufe, pasta
de vinete, pasta tartinabila de alune, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coaja
lemnoasa, pectina din fructe, pectina pentru uz
culinar, piele de tofu, piersici preparate, piure de
cartofi, piure de cartofi instant, piure de ciuperci,
piure de legume, piure de măsline, piure de
mere, piure de roșii, piureuri de fructe, planta
de muștar brassica juncea, preparata, plante din
specia brassica oleracea acephala, preparata,
polen preparat pentru alimentație, portocale,
preparate, ulei de porumb, ulei de porumb pentru
alimente, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, praf de fructe, praf de nuca de
cocos, produse din fructe uscate, produse din
legume preparate, produse tartinabile pe baza
de legume, produse tartinabile pe baza de trufe
(creme de trufe), prune, prune conservate, ulei
de rapița comestibil, răchitele uscate, rădăcini
procesate, roșii conservate, semințe comestibile,
semințe de bananier preparate, semințe de
dovleac prelucrate, semințe de floarea soarelui
comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de pin, preparate, semințe procesate,
semințe procesate de floarea soarelui, semințe,
preparate, sfecla procesata, smochine uscate,
soia (pregătita), soia conservata, spirulina
preparata, stafide, suc de lamâie de uz culinar,
suc de trufe, sucuri de legume pentru gătit, sucuri
din fructe utilizate la gătit, ulei de susan, ulei de
susan pentru alimente, tahini (pasta de semințe
de susan), tangerine (citrice) (conservate),
tapenada (pasta de măsline negre), tarta
umpluta cu fructe, tofu, trufe uscate (ciuperci
comestibile), ulei de arahide, ulei de arahide
(alimentar), ulei de ardei iute, ulei de măsline,
ulei de măsline extravirgin, ulei de nuci, ulei
de porumb pentru alimente, ulei de rapița, ulei
de soia, ulei de soia de uz alimentar, ulei
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de soia pentru gătit, ulei din semințe de in
(comestibil), ulei din sâmburi de struguri, ulei
din semințe de camelie de uz alimentar, ulei
din semințe de dovleac de uz alimentar, ulei
din semințe de in pentru uz culinar, ulei din
tarate de orez (de uz alimentar), ulei și grăsime
de cocos (de uz alimentar), uleiuri aromatizate,
uleiuri comestibile, uleiuri comestibile folosite
pentru gătirea alimentelor, uleiuri comestibile
obținute din peste (cu excepția uleiului de ficat
de cod), uleiuri comestibile pentru glazurarea
alimentelor, uleiuri cu mirodenii, uleiuri de uz
alimentar, uleiuri hidrogenate de uz alimentar,
uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru alimente),
uleiuri pe baza de trufe, uleiuri pentru gătit, uleiuri
solidificate pentru alimente, uleiuri vegetale de
uz alimentar, umpluturi de fructe pentru plăcinte,
unt de arahide, unt de cacao, unt de cocos, unt
de migdale, unt de semințe, unt preparat din
alune, zeama de lămâie.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cafea, ceai,
cacao şi înlocuitori de cafea, amestecuri de
ceai, amestecuri de pulberi de ceai, băuturi
din ceai nemedicinale, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, esențe
de ceai, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, extracte de ceai altele decât
uleiurile esențiale, înlocuitori de ceai, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), cereale
procesate, amidon și produse procesate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
miere, sirop de melasă, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi, produse apicole de uz
alimentar, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, arome și condimente,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
grisine subțiri, grisine groase, oțet, oțet din fructe,
oțet din vin, oțet aromat, quinoa prelucrata,
paste de quinoa, fructe goji uscate, siropuri
aromatizate, siropuri aromatizate (îndulcitori).
31. Alge marine comestibile, nepreparate, alge
neprocesate pentru consumul uman, alge nori

comestibile, nepreparate, alge pentru consum
uman nepreparate, alge pentru consum uman
și animal nepreparate, alge rosii marine
altele decat cele de uz medical nepreparate,
alge, neprocesate, pentru consum uman
sau animal, aloe vera, proaspătă, pentru
uz alimentar, alune nepreparate, alune caju
proaspete, alune proaspete, amestecuri de
fructe (proaspete), amestecuri de semințe
sălbatice nepreparate, ananas guava (feijoa)
proaspăt, ananas proaspăt, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
anghinare, proaspete, arahide neprelucrate,
ardei chilli neprelucrați, ardei gras neprelucrat,
ardei iute (plante), boabe crude de cacao,
boabe de malț (neprelucrate), boabe de soia
proaspete, bureți-galbeni proaspeți, caise crude,
caise neprelucrate, cereale brute, cereale
crude (neprelucrate), cereale neprelucrate,
cereale neprocesate, cereale sub forma de
grăunte, neprelucrate, chili proaspăt, rădăcini
de cicoare neprelucrate, citrice nepreparate,
ciuperci nepreparate, conuri de hamei, curmale
crude, curmale neprelucrate, fasole cruda,
fasole fava proaspătă, fasole neprelucrată,
fistic proaspăt, fructe crude, fructe goji
proaspete, fructe cu coaja lignificata proaspete,
fructe si legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), frunze
de ceai neprocesate, frunze de palmier
neprelucrate, ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunte (cereale),
grăunte (grăunte), grăunte (semințe), grăunte
brute si neprelucrate, grâu crud, grâu încolțit
proaspăt, grâu neprelucrat, grâu proaspăt,
grepfrut proaspăt, guave-capșună proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui proaspete,
hamei, hașmă nepreparată, hașme, proaspete,
hrișca nepreparata, iarba matei (proaspătă),
iarbă proaspătă, iarbă de grâu (khorasan),
proaspătă, boabe de ienupăr proaspete, ierburi
neprelucrate, ierburi pentru consumul uman
sau animal, făină de in (furaj), legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, linte proaspătă, malț, malț
de orz, malț pentru berarie si distilerie, malțuri
si cereale neprocesate, mei nepreparat, menta
(plante), mentă (proaspătă), miezuri de nucă
crude, migdale (fructe), morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeți (arracacha), mosmoane
japoneze, proaspete, muguri proaspeți de
fasole verde, năut proaspăt, nucă de cocos
crudă, nuci, nuci comestibile (neprelucrate),
nuci de betel, proaspete, nuci de cocos
proaspete, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci de cola, nuci de
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cola neprocesate, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci proaspete, făină de orez
(nutreț), orez natural utilizat ca furaj pentru
animale, orez nedecorticat, orez neprelucrat,
orz neprocesat, orz neprocesat, orz pentru
bere, orz pentru utilizare in fabricarea berii,
orz perlat neprocesat, ovăz neprocesat, polen
(materie prima), polen de albine (brut), polen de
albine (neprocesat), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, quinoa nepreparata,
semințe comestibile in stare bruta, semințe
de floarea-soarelui, semințe de flori pentru
plantare, semințe de fructe brute și neprocesate,
semințe de grâu brute și neprocesate, semințe
de grâu hibride brute și neprocesate, semințe
de iarbă brute și neprocesate, semințe de
in comestibile, neprocesate, semințe de in
nepreparate, semințe de legume, semințe de
mar, semințe de pin, proaspete, semințe de
planta de in (semințe de in), semințe de
secară brute și neprocesate, semințe de soia
verde proaspătă în teacă (soia verde), semințe
naturale, semințe oleaginoase nepreparate,
susan comestibil, neprelucrat, tărâțe de grâu,
trestie de zahăr neprocesată, trestie de
zahăr nepreparată, trufe proaspete, turte de
oleaginoase, verdețuri ecologice proaspete.

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturi lor, ape, sucuri, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu carbohidrați, băuturi cu
proteine, băuturi izotonice, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cocteiluri de
fructe, nealcoolice, smoothies, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
limonade, amestec de sucuri de fructe, băuturi
din legume, apă cu arome, apă carbogazoasă,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă potabilă cu vitamine.

───────

(210) M 2020 08041
(151) 06/11/2020
(732) VIPEX PROD SRL, STR.

LEORDENI NR. 94, CORP C5,
PARTER, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

VIPEX Since 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.07.01;
24.15.01; 26.01.03

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

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

7.  Mașini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcționează cu fise, case de
marcat, mașini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor și calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.

───────
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(210) M 2020 08042
(151) 06/11/2020
(732) ANONYMOUS CREW SRL, STR.

ÎMPĂRATUL TRAIAN NR. 54,
CORP B, CAMERA NR. 2, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANONYMOUS CREW

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.08; 27.05.12; 26.03.02

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 08043
(151) 06/11/2020
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

FOOD STOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.08

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, hamburgeri,
chiftele de hamburger ne-gătite, produse din
carne sub formă de hamburgeri, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, amestecuri de
brânză, amestecuri pentru prepararea de supe,
aperitive alimentare pe bază de soia, aperitive
congelate constând în principal din carne de pui,
amestecuri de fructe uscate, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe de
mare, arahide, aripioare de pui, ardei conservați,
aspic, babicuri, bacon, batoane de brânză,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
iaurt, băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi
pe bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de produse lactate, boabe, brânză
alba, brânză cheddar, brânză cu ierburi, brânză
cu mucegai, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), bratwurst (cârnați), bulete din cartofi
rași, burgeri din legume, cabanoși pentru hotdog,
caltaboș, cârnați, carne de porc, carne de vita,
carne de pui, carne procesată, carne prăjită,
carne feliata, cartofi fierți, cartofi pai, cartofi
prăjiți sub formă de aperitive, cartofi umpluți,
cartofi, preparați, caș, cașcaval, castraveciori
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(preparați), caviar, chiftele de cartofi, chiftele
de pui, chiftele de soia, chiftele din pește,
chips-uri (cu excepția celor din cereale), chili
con carne (tocană de ardei iute și carne),
chiftele din carne de vită, chipsuri de legume,
conserve de carne, cotlete de porc, creme de
brânză, creme tartinabile pe bază de alune,
creme tartinabile pe bază de usturoi, creme
tartinabile pe bază de legume, crevete, care
nu sunt vii, crochete alimentare, crochete de
pește, pui, de somon, crustacee, cu excepția
celor vii, falafel, fasole, felii de pastă de curcan
pentru burgeri vegetarieni, felii de pastă de soia
pentru burgeri, felii de pastă de tofu pentru
burgeri, felii prăjite de cartofi, feluri de mâncare
preparate din carne, file de pește, fileuri de
pește la grătar, frigărui de miel, frigărui shish
kebab, friptură de carne de porc, friptură de
curcan, friptură de gâscă, friptură de miel, friptură
de pasăre, friptură de pește, friptură de rață,
friptură de vită, fripturi, frișcă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, fructe de
mare care nu sunt vii, fructe de mare preparate,
fructe de mare în conservă, fulgi de cartofi,
fulgi de cocos, fulgi de kiwi, găluște de cartofi,
găluște (din carne), gemuri, ghiveci, gogoși,
gustări din alge marine comestibile, gustări pe
bază de brânză, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de carne, gustări pe bază de
cartofi, gustări pe bază de fructe confiate, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de lapte,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază
de nucă de cocos, gustări pe bază de porumb
dulce, gustări pe bază de tofu, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de curcan,
hamburgeri de vită, hamburgeri din carne de
pui, icre artificiale, icre de pește, preparate, icre
preparate pentru consum uman, inele de ceapă,
înlocuitori de carne, înlocuitori ai margarinei,
înlocuitori de brânză, înlocuitori de frișcă pentru
băuturi, înlocuitori de lapte, înlocuitori de ouă,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de unt,
jambon, jumări de porc, kefir (băutură din lapte),
lichior de ouă (non-alcoolic), măduvă de animale,
de uz alimentar, mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de vită
prăjită fâșii și sos de soia fermentat (sogalbi),
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-
jjigae), mâncare gătită constând în principal
din carne de pui și ginseng (samgyetang),
mâncare gătită constând în principal din pastă
de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă de
soia consistentă și tofu (cheonggukjang-jjigae),
mâncăruri congelate care conțin în principal

carne de pui, mâncăruri congelate constând
în principal din carne de pasăre, mâncăruri
congelate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri cu legume preparate, mâncăruri din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri preparate care constau integral sau
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan,
mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) bacon, mâncăruri
preparate care constau în principal din chiftele
din pește, legume, ouă fierte și bulion (oden),
mâncăruri preparate constând în principal din
fructe de mare, mâncăruri preparate constând
în principal din carne de vânat, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri preparate constând în principal
din pește, mâncăruri preparate conținând
în principal curcan, margarină, mascarpone,
măsline conservate, măsline gătite, măsline
preparate, măsline preparate, la conservă,
măsline umplute, măsline uscate, melci, melci
gătiți, melci preparați pentru consum uman,
mere preparate, mezeluri, miel preparat, mix
de brânzeturi, scoici, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), mortadelă, murături, nuci
comestibile, nuci conservate, omlete, pârjoale
(alimente), pastă cu usturoi, pastă de anșoa,
pastă de fructe, pastă de fructe de mare, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de pește, pastă
de trufe, pastă de vinete, paste de carne, paste
de legume, paste pentru supă, paste tartinabile
din pește, fructe de mare și moluște, pastrama,
pate de ficat, pateu vegetal, pateuri de pește,
pateuri din carne, pateuri pe bază de carne,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, pește
gătit, peste marinat, pește la borcan pește la
borcan, picioare de broaște congelate, picioare
de porc în conservă, pipote de pui, pipote de
rață, piure de cartofi, piure de măsline, piure
de ciuperci, piure de legume, piure de roșii,
piure de mere, piureuri de fructe, plăcintă cu
carne, plătici (pești roșii, nu vii), polen preparat
pentru alimentație, portocale, preparate, praf de
albuș, praf de brânză, praf de frișcă (produse
lactate), praf de fructe, prafuri de ouă, prafuri
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pentru supe, preparate cu brânză de țară,
preparate din unt, preparate pentru supă de
legume, produs tartinabil pe bază de pește,
produs tartinabil pe bază de fructe de mare,
carne de pui, roșii, preparate, rösti (chiftele cu
cartofi gratinați prăjiți), rulouri de fructe, salam,
salate preparate, sardele, nu vii, sardine, nu vii,
sarmale, sashimi, semințe comestibile, semințe,
preparate, shake-uri din lapte, slănină de porc
(burtă) la grătar (samgyeopsal), smântână,
somon afumat, sosuri pentru gustări, spanac
gătit, sparanghel preparat, spirulină preparată,
stafide, stridii, cu excepția celor vii, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, șuncă, supă de bame, supă cu bulete
din mața, supă de fructe de pădure, supă de
pește, supă de pui, supă de tăiței, supă gata-
preparată, supe, supe și baze de supă, extracte
din carne, tartă umplută cu fructe, tempeh,
tapenada (pastă de măsline negre), tajine (fel de
mâncare preparat din carne, pește sau legume),
tahini (pastă de semințe de susan), tobă, țipari,
nu vii, tocană cu curry semipreparată, tocăni,
tocane (alimente), tofu, ton (cu excepția celor
vii), topping-uri de nuci, tremella fuciformis
comestibilă uscată, trufe conservate, trufe gătite,
tuberculi de ciufă procesați, turte din pastă de
pește fierte în abur sau prăjite (kamaboko),
turte din pastă de pește fierte în abur sau
prăjite (kamaboko), turte din pește și cartofi
dulci zdrobiți, fierte în abur (hampen), tzatziki,
unt, untură, varză de bruxelles, preparată, varză
murată, vezici înotătoare uscate, vinete gratinate
cu parmezan și sos de roșii, vinete preparate,
yakitori, zer
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), hamburgeri (sandvișuri),
hamburgeri cu brânză (sandvișuri), hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
sandvișuri care conțin hamburgeri, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, preparate aromatice pentru
uz alimentar, cu excepția uleiurilor esențiale,
propolis de uz alimentar, capere, cremă tartar
pentru uz culinar, esențe pentru alimentație,
cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, arome, altele decât uleiurile esențiale,
glucoză pentru uz culinar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, gluten preparat
ca produs alimentar, glazură de șuncă, lianți
pentru înghețată, semințe de in de uz culinar

(asezonare), malț pentru alimentație, maltoză,
produse pentru frăgezit carne, de uz casnic,
mentă pentru utilizare în cofetărie, alimente
preparate pe bază de tăiței, prafuri pentru
înghețate, budinci, gustări pe bază de orez,
lăptișor de matcă, sandvișuri, lianți pentru
cârnați, apă de mare pentru gătit, rulouri de
primăvară, amidon de uz alimentar, sushi,
îndulcitori naturali, agenți de îngroșare pentru
gătit, germeni de grâu pentru consum uman,
spaghetti și chiftele (mâncare pe bază de paste).
32.  Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor, bere și produse de bere,
ape minerale şi gazoase, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul a produselor
alimentare de tip hamburger, cheeseburger,
sendviș, ciabatta sendviș din porc, vită, coaste,
servicii de vânzare cu amănuntul a meniurilor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food, strângerea la un loc, în folosul terților,
a produselor alimentare, băuturilor alcoolice si
nealcoolice, in special a menirilor alimentare,
hamburgerilor, cheeseburgerilor, produselor de
panificație, produselor de patiserie si cofetărie,
produselor alimentare pentru preparat de tip
fast-food (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri- astfel de
servicii putând fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, publicitate în sectorul
transport, livrare, de restaurant, de vânzare
a alimentelor si băuturilor, compilare de date
în baze de date electronice, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicații, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, administrare și compilare de
baze de date computerizate, compilare de
informații în baze de date informatice, compilare
și sistematizare de informații în baze de date,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, intermediere
publicitara, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, prezentare de produse în scopuri
promoționale, servicii administrative de carduri
de fidelitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pizza, livrare cadouri, livrare de vinuri,
livrare de alimente, livrarea de flori, livrare de
băuturi spirtoase, livrare de produse de băcănie,
ridicare și livrare de colete și produse, livrare
de alimente și băuturi preparate pentru consum,
transport și livrare de bunuri, distribuție și livrare
de apă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cantine, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de bufete cu autoservire,
servicii de catering, servicii de ceainării, servicii
de localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de pizzerii, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de bufet, servicii de catering mobil,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de somelier, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de rotiserii, servire de alimente și
băuturi în internet-café.

───────
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(210) M 2020 08044
(151) 06/11/2020
(732) MIHAIL-DAN GRIGORE, STR.

GEORGE VALSAN NR. 96, BL.
2, SC. 3, ET. 2, AP. 77, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

hillden LODGE
& RESTAURANT

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea
de restaurante, servicii publicitare pentru
hoteluri, management de hoteluri pentru
terți, servicii de secretariat furnizate de
hoteluri, publicitate, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, promovarea comercială, servicii
de promovare, servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier, administrarea hotelurilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii

de restaurante fast-food, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii contractuale de alimentație, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, hoteluri rezervări de hoteluri , evaluare
de cazare hotelieră, rezervare de cazare la hotel,
organizare de mese la hoteluri, rezervări de hotel
pentru terți, servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, furnizare de locuri de cazare
la hoteluri, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare în stațiuni turistice, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, furnizare de informații cu
privire la rezervarea de locuri de cazare, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestionare
de sosiri și plecări), servicii de baruri, servicii
ale barurilor, servicii de pensiuni, rezervări de
pensiuni, servicii de preparare a alimentelor,
asigurarea de hrană și băuturi

───────

(210) M 2020 08045
(151) 06/11/2020
(732) RODBUN GRUP SA, STR.

PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 94-100, BL.B, SC.B2, ET.3,
AP.B232, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FERTILLAND SUPERMINERAL
SUPER QUALITAT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.13.02; 06.01.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ff0000),
alb (HEX #ffffff)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 08046
(151) 06/11/2020
(732) RODBUN GRUP SA, STR.

PRELUNGIREA GHENCEA
NR. 94-100, BL.B, SC.B2, ET.3,
AP.B232, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GENETICA PREMIUM rodbun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 05.07.02;
26.11.12

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
negru, galben, alb

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

5. Suplimente alimentare de uz medical pentru
oameni și animale, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru

plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────

(210) M 2020 08047
(151) 06/11/2020
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, STR.

NR. 472, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
THE DARK COUNT
OF TRANSYLVANIA

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

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

(210) M 2020 08048
(151) 06/11/2020
(732) SUPERCARD SOLUTIONS

& SERVICES SRL , B-DUL
GENERAL VASILE MILEA NR. 2H,
CAMERA 3 ŞI 4, ET.1, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Supercard

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
albastru (Pantone 2995C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),

dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj financiar, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară / case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit, emiterea
cardurilor de credit, servicii de agenţie de
colectare a debitelor, servicii de consultanţă
în ceea ce priveşte debitele, depozite de
valori, transferul electronic de fonduri, schimb
de bani, factoring, management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
oferirea de informații financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiar al plăților/rambursărilor pentru terți,
evaluări financiare ca răspuns la cererile
de ofertă / evaluări financiare ca răspuns
la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, evaluare
fiscală, finanțare pentru achiziția în rate /
finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
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celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru
telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2020 08049
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR.
2H, SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romcard

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
Albastru (Pantone 2995C), alb

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță/dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare), unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
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consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea

de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36.  Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/11/2020-08/11/2020

și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, serivicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format electronic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-uri web ( servicii
de tehnologia informației), consultanță în

securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, 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, design de arte
grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web., Însămânțarea
norilor, computerizare în nori (cloud computing)
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
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hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor și a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format electronic,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru
terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
( servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, 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, design de
arte grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2020 08050
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR.
2H, SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romcard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 27.05.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
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interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare), unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36.  Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
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financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, serivicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice

de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format electronic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-uri web ( servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, 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, design de arte
grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
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copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.

───────

(210) M 2020 08051
(151) 06/11/2020
(732) MARIUS CRISTIAN LUNGU,

STR. BOERESCU ZAHARIA
BL. 8 SC. C AP. 59, JUD.
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
130059, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
SolarTop

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

9. Panouri solare, structuri de panouri solare,
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate.
11. Aparate cu apă caldă, instalații de apă calda,
rezervoare de apă caldă, instalații de încălzire
cu apă caldă, boilere pentru alimentare cu apă
caldă.

───────

(210) M 2020 08052
(151) 06/11/2020
(732) SC SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Supercard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
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sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în

rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru
telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

───────
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(210) M 2020 08053
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR.
2H, SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romcard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice

interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
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privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de afaceri, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului
pentru terți demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri) , publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii, | pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,

financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
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asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru
telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format electronic, crearea
și mentenanța site-urilor web pentru terți,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe e web( servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, 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, design de arte
grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor
de calcul(calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii

de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectări unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.

───────

(210) M 2020 08054
(151) 06/11/2020
(732) SC SUPERCARD SOLUTIONS &

SERVICES SRL, BD. GENERAL
VASILE MILEA NR. 2H, ET. 1, CAM.
3 ŞI 4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Supercard by SIBS
Partner in Payments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
06/11/2020-08/11/2020

7. Maşini de embosare, maşini de tipărit,
automate pentru vânzare de produse.
9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, 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, aplicații
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, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali
(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare)/ unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),

dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
36. Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
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calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, transmisie de podcasturi,
închirierea de telefoane inteligente, furnizarea
de informații in domeniul telecomunicațiilor,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicații
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date închirierea echipamentului
de telecomunicații, furnizarea canalelor de
telecomunicații pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru
telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

───────

(210) M 2020 08055
(151) 06/11/2020
(732) SINEKO TRADE SRL, STR. VALEA

SEACA NR. 1A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

LUCA eyewear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii şi
a deteriorării lemnului, coloranţi, nuanţatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare,
răşini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire şi artă.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,

inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08056
(151) 06/11/2020
(732) ATMOSFERICA S.R.L., STR.

MOLDOVEI NR. 21, AP. 36, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ATMOSFERICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17

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

1. Gaze industriale folosite în fabricație, gaze
inerte de uz industrial, amestecuri de gaze
de testare, gaze propulsoare pentru aerosoli,
gaze folosite cu aerosoli, gaze pentru uz
industrial, gaze industriale folosite în electronică,
gaze solidificate de uz industrial, gaze pentru
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preparare (de uz industrial), gaze folosite la
sistemele de refrigerare, amestecuri de gaze
pentru uz industrial, gaze lichefiate folosite în
recipientele cu aerosoli, gaze lichefiate, altele
decât pentru uz medical, gaze rare (altele decât
cele de uz medical), oxigen de uz industrial,
acetilenă pentru uz industrial, dioxid de carbon
(altele decât cele utilizate în scop medical sau
pentru scopuri veterinare), kripton, neon, heliu,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, dispozitive
medicale, instrumente medicale, instrumente
medicale electronice, aparate medicale
electromagnetice, instrumente manuale
medicale, lămpi medicale chirurgicale,
dispozitive medicale de tăiere, aparate și
instrumente medicale, instrumente medicale
prevăzute cu laser, instrumente medicale cu
acționare pneumatică, dispozitive medicale
pentru susținerea corpului, aparate de
investigații medicale radiologice, dispozitive
medicale pentru închiderea rănilor, aparate
medicale folosite în chirurgia cardiacă,
dispozitive medicale pentru susținerea corpului.

───────

(210) M 2020 08057
(151) 06/11/2020
(732) PLANNERS GROUP SRL,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU NR.
7, SC. A, ET. 7, AP. 27, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400075,
CLUJ, ROMANIA

(540)

COSMO planning
& event design

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.13.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov ( Hex
#240D3D), alb

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, servicii de comunicare
cu ajutorul vloggerilor (promovare), servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
vloguri, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, marketing pentru
evenimente, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială.
41. Organizare evenimente, nunţi, botezuri,
aniversări, balurilor, evenimente festive similare
petreceri (servicii de divertisment), organizare
de divertisment pentru nunți, organizarea de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
organizare de evenimente recreative, organizare
şi coordonare de petreceri şi evenimente
tematice, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificare, organizare
și coordonare de petreceri (divertisment),
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii care au ca scop principal
distracția sau recrearea oamenilor, consultanță
referitoare la planificare de petreceri, consultanță
în materie de planificare de evenimente
speciale, servicii de informații și consultanță
cu privire la divertisment, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, altele decât cele publicitare, servicii
de scriere pentru bloguri si vloguri on-line,
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servicii de publicare on-line cu excepția textelor
publicitare, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, producție de benzi video,
înregistrări pe bandă video, producție de
înregistrări video, editare de înregistrări video,
înregistrări pe benzi video (filmare), servicii
pentru difuzarea de înregistrări video, servicii
de editare video pentru evenimente, furnizare
de servicii de înregistrare video automată,
servicii de înregistrări sonore și video de
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de producție de divertisment
sub formă de materiale video, editare video,
servicii de editare cu excepția textelor publicitare,
editare de fotografii, editare de casete audio,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
servicii de editare computerizată, editare de
texte scrise cu excepția textelor publicitare,
editare de înregistrări audio, editare de materiale
tipărite care conțin poze, altele decât cele de
uz publicitar, montajul benzilor video, servicii de
montaj de divertisment, montaj de producții de
divertisment, furnizare de cursuri de pregătire
referitor organizare de evenimente, organizare și
coordonare de cursuri de formare, de instruire
referitor organizare de evenimente, realizare și
coordonare de cursuri referitor organizare de
evenimente.
42. Design grafic, design grafic asistat de
calculator, design de imagini grafice și
semne distinctive pentru identitatea corporativă,
concepție grafică de materiale promoționale,
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare de ilustrații grafice, creare de animații și
efecte speciale pentru terți, servicii de design
în materie de reproducere de documente,
servicii interactive de găzduire care permit
utilizatorului să publice și să distribuie propriile
sale conținuturi și imagini online, servicii de
design de brand, servicii de design și artă
grafică, servicii de grafică digitală, servicii de
grafică digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale), servicii de design privind publicarea
de documente, crearea de schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și tacâmuri
pentru masă, găzduire de transmisii video pe un
site web, găzduire de conținut digital și anume
jurnale, bloguri și vloguri online.
45. Servicii personale şi sociale oferite de
terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale,
planificarea și organizarea ceremoniilor de
nuntă.

───────

(210) M 2020 08058
(151) 06/11/2020
(732) NEWS OLTENIA SRL, STR.

MIHAIL EMINESCU NR. 62, JUD.
DOLJ, FILIASI, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

Gazeta OLTENIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 03.01.24;
01.17.25; 29.01.13

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

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clişee, publicații periodice,
publicații imprimate, buletine de știri (materiale
tipărite), programe tipărite, afișe, agende,
ghiduri, ziare, reproduceri grafice, reviste,
buletine informative, reprezentări grafice,
postere, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
panouri publicitare din hârtie sau carton, bannere
din hârtie, fotografii (tipărite), ilustraţii, cărți,
reviste (publicații periodice), tipărituri, hârtie
și carton, articole de papetărie și materiale
educative, produse de imprimerie, materiale
imprimate, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, decorațiuni
și materiale pentru artiști, ziare cotidiene
(tipărituri), afișe, caricaturi, tipărituri, reproduceri
grafice, reviste bulevardiere cu desene, publicații
promoționale, pliante, periodice, papetarie
imprimată, jurnale (tipărituri), hârtie pentru
copiatoare și imprimante.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, furnizarea de informații în domeniul
educaţiei, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
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online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât textele publicitare,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizarea de evenimente non-comerciale (cu
scop educativ, cultural sau de divertisment),
organizare de manifestări culturale, sportive,
conferinţe, simpozioane, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, organizare de evenimente
culturale și artistice, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, coaching personal (formare), servicii
jurnalistice, servicii de traducere, traducere și
interpretare, editare de publicații, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care nu
pot fi descărcate, furnizare de publicații on-line,
nedescărcabile, publicare de reviste, publicare
de ziare, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare de cărți, publicare de
publicații periodice, publicare online de ziare
electronice, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, coordonare,
pregatire și organizare de evenimente de
divertisment, culturale si artistice, producție
audio, video și multimedia și fotografie, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare.
42. Servicii it, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
creare de web-site-uri, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză şi cercetare industriala, crearea şi
dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, actualizare de pagini de internet,
actualizarea software-ului, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, consultanță
în materie de proiectare și dezvoltare de
software, construire și întreținere de pagini
web, creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, design de pagini
principale și pagini web, dezvoltare de pagini
web pentru terți, dezvoltare de programe pentru
procesarea datelor, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil pentru a permite
furnizorilor de software să urmărească conținutul
multimedia, asigurarea utilizării temporare de

software web, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informații, furnizare de software
nedescărcabil online, gazduire de continut
digital, găzduire de servere și software
pentru controlul accesului ca serviciu (ACaaS),
platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS), dezvoltare de software de
aplicații pentru livrare de conținut multimedia,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, prestare de servicii de furnizor
de servicii de aplicații informatice (ASP).

───────

(210) M 2020 08059
(151) 06/11/2020
(732) VIDAR GUARD SRL, STR.

DRUMUL TABEREI NR. 109,
BL.A7, SC.D, ET. 1, AP. 51,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061377,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIDAR GUARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.12; 26.01.16;
26.01.18; 26.03.03

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────
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(210) M 2020 08060
(151) 06/11/2020
(732) 5 TG SMILE COFFEE SA, STR.

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

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

(540)
FILTER COFFEE,

NOT PEOPLE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Bagaje, pungi, portofele și alte articole
destinate transportului și căratului precum
rucsacuri, genți, serviete, borsete, cufere și
geamantane, mape, huse de voiaj, portmonee,
poșete, punguțe, plicuri, săculeți din piele
pentru ambalaj, ranițe, tolbe, truse de voiaj
și valize, umbrele, umbrele de soare, sacoșe
pentru provizii, sacoșe de umăr, sacoșe pentru
cumpărături, sacoșe cu șireturi, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe de cumpărături cu roți, sacoșe pentru
cumpărături pe roți, plase de cumpărături,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături.
21. Sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
termosuri, căni termos, pahare biodegradabile,
suporturi suspendate pentru pahare, pahare
fără picior, pahare cu picior, pahare din
plastic sau hârtie, pahare (veselă de băut),
suporturi termoizolante pentru pahare, suporturi
suspendate de căni, cești și căni, râșnițe
neelectrice pentru cafea, mixere neelectrice
pentru cafea, agitatoare de cafea, căni de
cafea, filtre de cafea neelectrice, ibrice de cafea
neelectrice, nu din metal prețios, linguri de cafea,
servicii de cafea (veselă), seturi de cafea formate
din cești și farfurii, sacoșe termoizolante.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din acesta, preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole de uz alimentar,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata

de mâncat, batoane pe bază de cereale ca
substituți alimentari, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți crocanți condimentați, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, chipsuri de porumb,
chipsuri de orez, chipsuri din cereale, clătite,
covrigei, covrigei moi, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, fulgi, frigănele, gustări
rapide preparate din porumb, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din grâu, gustări sărate pe bază de cereale,
plăcinte, pufuleți de brânză, sandvișuri, turte
din orez, gustări rapide preparate cu grâu,
gustări de tip tort de fructe, gustări pe bază
de multicereale, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente pe bază de cacao, alune
trase în ciocolată, bezele, biscuiți crackers,
bomboane cu ciocolată, budinci, ciocolată,
cornuri, cozonaci, drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, flan (cremă de caramel),
halva, înghețate și dulciuri, ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, nuga, pâine, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
boabe de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
ciocolată de casă sub formă de foaie crocantă
cu boabe de cafea măcinate, amestecuri de
ceai, amestecuri de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi frapate, băuturi din cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, cafea aromată,
arome de cafea, cacao, boabe de cafea prăjite,
boabe de cafea măcinate, cafea decafeinizată,
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), capsule de cafea umplute, capsule de
ceai umplute, pungi de cafea umplute, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de cacao), preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de ciocolată), preparate
pe bază de cacao, preparate din plante pentru
fabricarea băuturilor, preparate aromate pentru
prepararea infuziilor nemedicinale, preparate
de cicoare utilizate ca înlocuitori pentru cafea,
înlocuitori de ceai, pliculețe de ceai umplute,
cafea cu lapte, infuzii de plante, extracte de
ceai cu excepția uleiurilor esențiale, extracte
de cafea de malț, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru alimente cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de cafea utilizate ca arome
pentru băuturi cu excepția uleiurilor esențiale,
esență de cafea cu excepția esențelor eterice
și a uleiurilor esențiale, concentrate de cafea,
extracte de cafea, ciocolată caldă, ciocolată de
băut, ceaiuri cu lapte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
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de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de ceainărie,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de cantine, servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de localuri tip snack-bar,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurante cu autoservire, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de bufet, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
mâncare la pachet, servicii de furnizare de
cafea pentru birouri (furnizare de băuturi), servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2020 08061
(151) 06/11/2020
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR
1, BUCURESTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAMEL PREMIUM TOBACCOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2020 08062
(151) 06/11/2020
(732) RAZVAN ANDREI DUMITRA, STR.

OITUZ 21, JUDETUL PRAHOVA,
BAICOI, 105200, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PaCoPan

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.15

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

clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.

───────

(210) M 2020 08063
(151) 06/11/2020
(732) ALEXANDRA MAZGAREANU,

STR. NEGUSTORI 4, SECTOR
2, BUCURESTI, 023953,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOYARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Brelocuri, brățări (bijuterii).
18. Piei de animale, umbrele şi parasolare,
bastoane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și accesorii precum curele din piele/
bretele din piele pentru umăr, umbrele, umbrele
de soare, piei de bovine, blănuri vândute vrac,
blană semiprelucrată, blană artificială, articole
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de piele vândute vrac, huse de piele pentru
pașaport, carton imitație de piele.
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile, produse de filtrare din material
textil.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte, curele
(îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2020 08064
(151) 07/11/2020
(732) NICOLAE STRUGARU, LT.

DRAGHESCU 5, AP.20, BL.
E6, SC. A, ET. 4, JUD. NEAMT,
PIATRA NEAMT, 610125, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

PELERIN Artizan din pasiune

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.03

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

29. Carne, peşte, vânat, extracte din carne,
fructe conservate, congelate, uscate, fierte sau
coapte, legume conservate, congelate, uscate,
fierte sau coapte, jeleuri, gemuri, compoturi,
pasta de fructe presate, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, băuturi din
lapte cu conținut predominant de lapte, băuturi
din substituenți ai laptelui, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), uleiuri şi grăsimi alimentare
comestibile, supe, chipsuri din legume, chipsuri
din fructe, gustări pe baza de fructe, creme
tartinabile pe bază de legume, piureuri pe bază
de legume, piureuri pe bază fructe, salată de
legume, salată de fructe.

30. Cafea, cafea verde, cafea aromată, cafea
solubilă, cafea decafeinizată, cafea măcinată,
amestecuri de cafea, cafea gata preparată,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, capsule
de cafea umplute, arome de cafea, cicoare
(înlocuitori de cafea), băuturi pe bază de cafea,
boabe de cafea procesate, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea cu
gheață, cafea cu ciocolată, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată, băuturi pe bază
de cafea cu conținut de lapte, extracte de
cafea cu excepția uleiurilor esențiale, esențe de
cafea cu excepția esențelor eterice și a uleiurilor
esențiale, ciocolată, ciocolată caldă, amestecuri
de ceai, ceai pentru infuzii, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), ceai din fructe (nu
pentru uz medical), ceaiuri din plante, altele
decât cele de uz medicinal, produse de patiserie
și produse de cofetărie, prăjituri, torturi, brioșe,
tarte, biscuiți si fursecuri, dulciuri (bomboane),
paine, paine nedospita, lipii, chifle de paine,
chifle dulci, chifle umplute, pizza, sandvișuri,
gustări pe baza de cereale, plăcinte proaspete,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
sosuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț electronic, regruparea in avantajul
terților de produse diverse din producție
proprie și a unor terți (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă
și să le achiziționeze usor, aceste servicii
pot fi asigurate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, servicii de comercializare în spațiu
fizic şi/sau online, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții, târguri şi prezentări în
scopuri comerciale și publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente și
băuturi, servicii de preparare şi furnizare de
alimente si băuturi pentru consumul imediat,
servicii de restaurant, bistro, bar, cafenea,
ceainărie, cofetărie, buffet, snack-bar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintr-
o rulotă mobilă, servicii de mâncăruri și băuturi
la pachet, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare și băuturi,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de barmani,
somelieri, bucătari personali.

───────
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(210) M 2020 08065
(151) 07/11/2020
(732) COSMIN GIOSAN, CALEA

TRANSILVANIEI NR. 13, JUDETUL
SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, 725100,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CĂMARA BUCOVINEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, ouă și
produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, tiramisu
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată
(produse de cofetărie), trufe [produse de
cofetărie], specialități de patiserie, produse
pe bază de ciocolată, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie pe
bază de produse lactate, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
care conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie înghețate,

produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, prăjituri pavlova
preparate cu alune (produse de cofetărie),
prăjituri pavlova cu gust de alune (produse de
cofetărie), produse de cofetărie cu aromă de
ciocolată, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
caramel (produse de cofetărie), produse de
brutărie fără gluten, produse de brutărie, produse
alimentare care conțin ciocolată [ca principal
ingredient], praline cu napolitană, prăjituri dulci
din orez zdrobit (mochi-gashi), plăcinte cu
iaurt congelate, pateuri cu ciocolată, panettone
(cozonac italian), înghețate și dulciuri, preparate
din zahăr pentru cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, cozonaci, cornuri,
clătite americane, ciocolată, biscuiți sărați,
biscuiți crocanți, bezele, aperitive (tartine),
aluaturi împletite prăjite, alimente pe bază de
cacao.
43. Servicii furnizate de bodegi de vinuri,
decorare de torturi, decorare de alimente,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
în domeniul gustărilor, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe.

───────
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(210) M 2020 08066
(151) 08/11/2020
(732) SC F5 DIGITAL SRL, STRADA

PINULUI NR. 1, JUDETUL
BRASOV, SÂNPETRU, 507190,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

beans. COFFEE BEANS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

30. Cafea, cafea măcinată, cafea verde, cafea
aromată, cafea decafeinizată, cafea solubilă,
boabe de cafea, amestecuri de cafea, băuturi
din cafea, cafea gata preparată, pungi de cafea,
capsule de cafea, doze de cafea, boabe de cafea
prăjite, boabe de cafea măcinate, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură).

───────


