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Cereri Mărci publicate în 13/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06871 06/10/2020 KEBAB BABA SRL KEBAB BABA

2 M 2020 06928 06/10/2020 MARE SAILING SRL MARE SAILING

3 M 2020 07008 06/10/2020 ALEXANDRU COSTACHE ASOCIATIA MEDICI PENTRU
ROMANIA

4 M 2020 07111 06/10/2020 CĂLIN ALEXANDRU NEDELCU MyCollagen

5 M 2020 07112 06/10/2020 TERAPIA S.A. Acționează decisiv cu Faringo
Intensiv

6 M 2020 07113 06/10/2020 TERAPIA S.A. Nu sta ca Don pe Tron ! Ai un
aliat ! FURAZOLIDON

7 M 2020 07114 06/10/2020 TERAPIA S.A. Unește rapid vocile românilor

8 M 2020 07115 06/10/2020 TERAPIA S.A. Balonare sau mâncare? Kebene
şi poftă mare!

9 M 2020 07117 06/10/2020 MENG JIE SRL Casa pucioasa

10 M 2020 07118 06/10/2020 AZURO UNIVERSAL SRL Alphix

11 M 2020 07119 06/10/2020 EVGHENII SOLOVIOV BELLISSIMO DI GIORNO

12 M 2020 07120 06/10/2020 OANA-MARIA PUȘCAȘ LIOLEA ENERGIZANT
ROMÂNESC CUNOSCUT
ÎNAINTE DE A FI FAIMOS

13 M 2020 07121 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO FINE TOUCH

14 M 2020 07122 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO MICRO TOUCH

15 M 2020 07123 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO EMERALD TOUCH

16 M 2020 07124 06/10/2020 Philip Morris Brands Sàrl MARLBORO RED TOUCH XL

17 M 2020 07126 06/10/2020 CORECT 2000 EFERO

18 M 2020 07127 06/10/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Voluntari povestea mea

19 M 2020 07128 06/10/2020 SC PAFLAD Corporation SRL Digital PASS

20 M 2020 07129 06/10/2020 SC ALEPH MEDIA SRL STII DE VREME

21 M 2020 07130 06/10/2020 MATERIA VERDE S.R.L. verdesco

22 M 2020 07131 06/10/2020 MIRCEA-CONSTANTIN
IORDACHE

mic DRIVE

23 M 2020 07132 06/10/2020 GRUPUL DE PRESĂ
MEDIANET SRL

Zdi TV
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 07133 06/10/2020 SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL

iSomn

25 M 2020 07134 06/10/2020 RAZVAN CONSTANTIN
NEGOTEI

THE r

26 M 2020 07135 06/10/2020 CREATIVE MEDIA AGENCY
SRL

LASH NIGHT

27 M 2020 07136 06/10/2020 CREATIVE MEDIA AGENCY
SRL

NATURAL LASHES
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(210) M 2020 06871
(151) 06/10/2020
(732) KEBAB BABA SRL, ALEEA

LIVEZILOR NR. 8, CAMERA 2,
BL. 24, SC. 2, AP. 33, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KEBAB BABA

(531) Clasificare Viena:
08.05.02; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.04.16; 26.04.18

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

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

43. Servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de cafenea, servicii
de lounge cu narghilea.

───────

(210) M 2020 06928
(151) 06/10/2020
(732) MARE SAILING SRL, STR.

VRANCEA NR.13, COMUNA
BURILA MARE, JUD. MEHEDINŢI,
SAT VRANCEA, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR. FĂGETULUI NR.144, BL.ST2,
SC.B, AP.46, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MARE SAILING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.04

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor în magazine
specializate şi online a ambarcaţiunilor navale şi
a pieselor de schimb pentru acestea (cu excepţia
transportului).
37. Servicii de întreţinere, service şi reparare
ambarcaţiuni.

───────
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(210) M 2020 07008
(151) 06/10/2020
(732) ALEXANDRU COSTACHE,

STR. ZAGAZULUI NR. 13-19,
SC. A, ET. 8, AP. 817, SECTOR
1 , BUCURESTI , 115400,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASOCIATIA MEDICI
PENTRU ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 02.09.01;
03.11.03

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

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

9. Materiale înregistrate, fişiere de date
înregistrate, fişiere multimedia descărcabile,
programe software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme software de calculator
înregistrate sau descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, publicaţii electronice înregistrate
sau descărcabile, discuri compacte înregistrate,
date înregistrate pe suport magnetic.
38. Servicii de teleconferinţe şi videoconferinţe,
furnizarea de camere de chat pe internet şi
forumuri online, transmiterea de fişiere digitale
şi e-mail, furnizarea accesului utilizatorilor la
reţele globale de calculatoare, servicii de
telefonie şi mesagerie vocală, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
comunicaţii prin radio şi televiziune, servicii de
agenţie de presă.
41. Servicii de educaţie sub toate
formele, organizarea şi susţinerea colocviilor,
conferinţelor, congreselor şi seminariilor, servicii
de instruire, servicii educaţionale, predare.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii de
telemedicină, consiliere în domeniul sănătăţii,
asistenţă medicală la domiciliu.

───────

(210) M 2020 07111
(151) 06/10/2020
(732) CĂLIN ALEXANDRU NEDELCU,

INTR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MyCollagen

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

3. Preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice.
5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare pentru articulații, suplimente
alimentare pentru piele, colagen pentru scopuri
medicinale, supliment cu efect cosmetic,
suplimente nutritive.
29. Pește, extract de carne, uleiuri alimentare,
extracte de alge de mare, alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao, cafea artificială, arome
de cafea, făină și preparate din cereale, zahăr,
miere, meleasă, arome alimentare, condimente,
esențe pentru produsele alimentare, maltoză,
amidon alimentar.
31. Produse de acvacultură, produse agricole,
cereale neprocesate, alge neprocesate, grâu.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, pulberi pentru băuturi efervescente,
băuturi sportive bogate în proteine.

───────

(210) M 2020 07112
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Acționează decisiv
cu Faringo Intensiv

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
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medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru scopuri
medicalle, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri

medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediu
automatelor pentru
vânzarea de produse, al cataloagelor cu
comandă prin poștă sau prin mijloace electronice
(spre exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de tip teleshopping), servicii
de comerț cu amănuntul șl cu ridicata pentru
medicamente, preparatele sanitare și veterinare
și pentru proviziile medicale, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, ținerea
evidenței contabile/contabilitate,
facturare, licitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, distribuirea de
eșantioane, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/10/2020

(210) M 2020 07113
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Nu sta ca Don pe Tron ! Ai
un aliat ! FURAZOLIDON

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru scopuri
medicalle, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante

și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediu
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
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amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07114
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Unește rapid vocile românilor

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau
veterinare, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice de uz uman și veterinar, plasturi,
materiale de pensat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru scopuri
medicalle, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale și veterinare, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, elixire farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile

de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediu
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
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preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07115
(151) 06/10/2020
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Balonare sau mâncare?
Kebene şi poftă mare!

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe șl alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților
și pentru amprente dentare, dezinfectanți,
produse pentru distrugere preparate chimico-
farmaceutice, preparate chimice pentru
scopurifarmaceutice, medicale și veterinare,
pastile și tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanți
pentru scopuri medicale, dulciuri și bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanțe și creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri

medicale și veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire preparate farmaceutice,
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri și extracte din plante pentru
scopuri medicinale și farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi și rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale și săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureți contraceptivi,
bureți cicatrizanți, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate . pentru distrugerea
paraziților, șampoane medicinale de uz uman șl
veterinar, săpunuri antihacteriene, dezinfectante
și cu conținut medicamentos, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice și veterinare, loțiuni
medicamentoase și antihacteriene de uz
uman și veterinar, paste de dinți medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenți pentru scopuri medicale,
dezinfectanți igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic și veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii și pentru tratarea
arsurilor și a arsurilor solare, pediculicide şi
scabicide, loțiuni după bărbierit cu conținut
medicamentos, apă de gură pentru scopuri
medicale, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, înlocuitori al meselor, băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar, pilule antioxidante, supresante ale
apetitului pentru scopuri medicale, preparate
medicale pentru slăbit, preparate biologice,
bacteriene și bacteriologice pentru uz uman
și veterinar, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
și suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale și veterinare, fermenți pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspirație, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii și pentru incontinență, scutece de uz
veterinar.
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10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosință, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate și instrumente
chirurgicale, medicale, dentare și veterinare,
membre, ochi și dinți artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole, pentru sugari,
aparate, dispozitive și articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susținere și îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
și dispozitive pentru menstruație, contracepție
și naștere, articole șl dispozitive terapeutice
și protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediu
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerț cu
amănuntul șl cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, ținerea evidenței contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
și serviciilor, distribuirea de eșantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenție de import-export, marketing,
servicii de relații media, relații publice, servicii
de comunicații corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piață, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2020 07117
(151) 06/10/2020
(732) MENG JIE SRL, LINIA DE

CENTURA NR. 17, SPATIUL
COMERCIAL NR. 183, HALA A,
COMPLEX COMERCIAL CHINA
TOWN, JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Casa pucioasa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

24. Stegulețe pentru bebeluși, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuși de baie,
pături pentru pat, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, huse
draperii pentru pat, brocart, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, țesătură,
apărători laterale pentru pătucurile de copii
(lenjerie de pat), pânze de bumbac, crep
(țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau
plastic, damasc, scutece din pânză, perdele
pentru uși, material elastic ţesut, țesătură
din esparto, pânză, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de față din
material textil, țesături din fibră de sticlă pentru
uz pentru utilizare la produsele textile, flariel
(țesătură), molton (pânză), huse din plastic
pentru mobilă/huse din plastic pentru mobilă,
huse din material textil pentru mobilă, finet/
barbet, tifon (țesătură), țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, țesătură de
cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
țesătură tricotată, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, marabu (țesătură), huse
pentru saltele, moleschin (țesătură), plase de
țânțari, țesătură de muselină, perdele cu aspect
de plasă/transparente, dosuri de perne, fețe
de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, țesătură de stambă imprimată, pături
imprimate din material textil, țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, cearșafuri (textile),
perdele de duș din material textil sau plastic,
mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
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imprimarea de modele, saci de dormit pentru
bebeluși, protecții pentru masă din material textil,
material textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru
saltele), prosoape din materia! textil, pânze
imprimate pentru broderie/ pânză imprimată
pentru broderie, pleduri de călătorie (pături
pentru genunchi), împletitură (țesătură), tul,
țesături pentru tapițerie, catifea, carpete textile
agățate pe pereți/tapiserie (carpete agățate pe
pereți), din material textil, pânză de lână/țesătură
de lână, zefir (țesătură).

───────

(210) M 2020 07118
(151) 06/10/2020
(732) AZURO UNIVERSAL SRL , STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 25,
CORP A, CAMERA NR. 2, JUD.
ILFOV
, PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)
Alphix

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

6. Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, aluminiu, folie de aluminiu,
sârmă din aluminiu, oțel cornier, nicovale,
nicovale (portabile), cuiere pentru genți din
metal, bare de sprijin metalice pentru căzi,
dispozitive de tensionare a curelelor metalice,
dispozitive metalice de fixare a curelelor, bolțuri
metalice, bolțuri, plate, închizători metalice
pentru cutii, cutii din metal comun, colțare
metalice pentru construcții, colțare metalice
pentru mobilă, ramificații metalice pentru țevi,
alamă, brută sau semiprelucrată, aliaje de
sudură, bronz, bronzuri (piese de artă), catarame
din metal comun (feronerie), materiale de
construcții din metal, panouri de construcții
din metal, construcții din metal, construcții,
transportabile, din metal, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice/legături de cabluri metalice,
cabluri metalice, neelectrice, cadmiu, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), fontă de oțel, în formă brută sau
semiprelucrată, lanțuri metalice, lăzi metalice/
containere metalice, fier cromat, minereuri
de crom, cleme metalice pentru cabluri și
țevi, agățători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt, brut, coliere metalice pentru fixarea
țevilor, metale comune, în formă brută sau
semiprelucrată.

7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acționate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalații de garaj), mașini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive anti-
poluare pentru motoare, aparate de tăiere cu
arc electric, aparate de sudură cu arc electric,
osii pentru mașini, prese cu coș, rulmenți
(componente ale mașinilor), bătătoare electrice,
mașini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale mașinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru mașini, curele pentru motoare, mașini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
mașini pentru prepararea bitumului, mașini
pentru ascuțirea lamelor (șlefuire)/mașini de
șlefuit, lame (componente ale mașinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea și transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matrițe (tipărire),
mașini de tăiat pâinea, mașini pentru prepararea
berii, perii (componente ale mașinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acționate electric
(componente ale mașinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale mașinilor de cardat),
mașini și aparate pentru șamponarea covoarelor,
electrice, cartușe pentru mașinile de filtrare,
instalații centralizate de curățire cu vacuum,
mașini centrifuge/ centrifuge (mașini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staționare,
fierăstraie cu lanț, agitatoare, site de cenușă
(mașini), dispozitive de curățare cu abur, mașini
și aparate pentru curățare, electrice, motoare
cu aer comprimat, mașini cu aer comprimat,
pompe cu aer comprimat, compresoare (mașini),
betoniere (mașini), instalații de condensare,
biele pentru mașini, motoare, cabluri de
comandă pentru mașini, motoare, mecanisme
de comandă pentru mașini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, motoare, convertoare pentru lucrări
din oțel, mașini pentru producerea cablurilor,
macarale (dispozitive de ridicare și avansare),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(mașini).
10. Aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale.
11. Aparate pentru dezodorizarea aerului,
uscătoare cu aer, instalații de filtrare a aerului,
aparate și mașini de purificare a aerului,
încălzitoare de aer, sterilizatoare de aer, supape
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de aer pentru instalații de încălzire cu abur,
aer condiționat, instalații de aer condiționat,
duze anti-stropire pentru robinete, aparate de
filtrare a acvariului, încălzitoare pentru acvariu,
lumini pentru acvarii, instalații transportoare de
cenușă, automate, cuptoare pentru brutărie,
accesorii de baie, respectiv, fittinguri, cadă de
baie, bideuri, instalații sanitare de baie, căzi
de baie, căzi de baie pentru băi de șezut,
aparate pentru răcirea băuturilor, bideuri, țevi
de cazan (tuburi) pentru instalațiile de încălzire,
mașini de făcut pâine, aparate de prăjit pâinea/
prăjitoare de pâine, mașini de copt pâine,
radiatoare de încălzire centralizată, lampioane
chinezești, camere sterile (instalații sanitare),
mașini de cafea, electrice, aparate și instalații
de gătit, aragazuri/mașini de gătit, ustensile
pentru gătit, electrice, plite electrice, instalații
și echipamente de răcire, mașini și instalații
de răcire, instalații de răcire pentru lichide,
instalații de răcire pentru tutun, instalații de
răcire pentru apă, aparate pentru deshidratarea
deșeurilor alimentare, aparate de dezodorizare,
nu cele pentru uz personal, aparate de desicare,
aparate de dezinfectare, dozatoare de substanțe
dezinfectante pentru toalete, emițătoare pentru
irigații cu picurare (fitinguri pentru irigații),
aparate de uscare, aparate și instalații de uscare,
aparate de uscare pentru nutreț și furaj/aparate
de uscare pentru furaj, vase de expansiune
pentru instalațiile de încălzire centralizată.
16. Foi absorbante de hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, timbre
poştale, benzi adezive pentru papetărie sau
pentru uz casnic, panouri publicitare din
hârtie sau carton, albume, carduri de anunțuri
(papetărie), acuarele, pungi (plicuri, pungi) din
hârtie sau materiale plastice, pentru ambalare,
bannere de hârtie, panglici cu coduri de
bare, benzi de legare (legare de carte ),
planuri, aparate și mașini de legat cărți
(echipament de birou), material de legare a
cărților, plicuri din hârtie sau carton, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, cutii de
hârtie sau carton, calendare, cataloage, clipsuri
pentru deținătorii insignelor de nume (rechizite
pentru birou), pânză pentru legatul cărţilor,
suporturi de hârtie, hârtie de copiat (papetărie),
huse (papetărie)/ambalaje (papetărie), covorașe
de birou (protecţii de birou), dulapuri de
papetărie (articole de birou), diagrame, fișiere
de documente (papetărie), suport de documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, planșe de desen, electrotipuri, mașini
de etanșare a plicurilor pentru birouri, plicuri
(papetărie), fișiere (rechizite de birou), standuri
pentru degete (articole de birou), fluturași,
foldere pentru hârtii/sacouri pentru hârtii,

formulare, tipărite, mașini de francat pentru
birou.
21. Bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți
abrazivi pentru curățarea pielii, difuzoare de
uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, bazine
(recipiente), amestecătoare, neelectrice, pentru
uz casnic, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
pentru pâine, mături, perii electrice, cu excepția
componentelor mașinilor, găleți realizate din
împletituri, busturi din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, ceramică pentru uz
casnic, oale de noapte, ornamente chinezești,
instrumente de curățare, acționate manual, câlți
pentru curățat, clapete de închidere pentru
capacele borcanelor, cârpe pentru spălarea
pardoselilor, cârlige de rufe, întinzătoare pentru
îmbrăcăminte/întinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curățare/pânze de curățare, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
piepteni, piepteni electrici, recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, pungi de gătit, altele decât cele pentru
microunde, seturi de oale pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, ustensile
cosmetice.
35. Publicitate, administrarea programelor de
fidelizare a pasagerilor care călătoresc frecvent,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, publicitate prin corespondență,
producție de filme publicitare, închiriere de spațiu
publicitar, închiriere de timp publicitar pe mijloace
de comunicare, licitație, închiriere de panouri
publicitare (panouri publicitare), contabilitate,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, anchete de afaceri, servicii de
intermediere a afacerilor legate de potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, afaceri de
consultanță de management, managementul
afacerilor hotelurilor, servicii de gestionare
a proiectelor de afaceri pentru proiecte de
construcții, consultanță profesională în afaceri,
furnizarea de informații comerciale, furnizarea
de informații comerciale prin intermediul unui
site web, servicii de agenții de informații
comerciale, servicii de intermediere comercială,
furnizarea de informații comerciale și de
afaceri, gestionarea computerizată a fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare
publicitară, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, analiza preţului
de cost, demonstraţii cu produse, publicitate
prin poştă directă, diseminarea de materiale
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
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prezentări de modă în scopuri promoționale,
servicii de agenții de import-export, facturare,
servicii de amenajare în scopuri publicitare, studii
de piață, marketing, modelare pentru publicitate
sau promovare a vânzărilor, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, închiriere de
maşini şi echipamente pentru birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcate și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de vânzare
cu amănuntul online pentru tonuri de apel
descărcabile, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărători.

───────

(210) M 2020 07119
(151) 06/10/2020
(732) EVGHENII SOLOVIOV, COMUNA

MOSNA, BL. 1, SC. A, ET. 1, AP.
1, JUDEŢ IAŞI, SAT MOSNA, IAȘI,
ROMANIA

(540)
BELLISSIMO DI GIORNO

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

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

(210) M 2020 07120
(151) 06/10/2020
(732) OANA-MARIA PUȘCAȘ, SPLAI

CRIȘANEI NR.9, BLOC A3, ET.5,
AP.23, JUDEŢ BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Neacșu
Carmen Augustina, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
LIOLEA ENERGIZANT

ROMÂNESC CUNOSCUT
ÎNAINTE DE A FI FAIMOS

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, budinci, produse de brutărie, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), sufleuri ca
desert, spume de desert (dulciuri), specialități
de patiserie, rahat turcesc, produse pe bază de
ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2020 07121
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHATEL,
CH-2000, ELVEȚIA

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

(540)
MARLBORO FINE TOUCH

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07122
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

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

(540)
MARLBORO MICRO TOUCH

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07123
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

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

(540)
MARLBORO

EMERALD TOUCH

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────

(210) M 2020 07124
(151) 06/10/2020
(732) Philip Morris Brands Sàrl, QUAI

JEANRENAUD 3, NEUCHÂTEL,
2000, ELVEȚIA

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

(540)
MARLBORO RED TOUCH XL

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigărete, țigări de foi, tutun pentru
rularea propriilor țigări, tutun de pipă, tutun de
mestecat, tutun de prizat, kretek, nu pentru uz
medical, snus (tutun), înlocuitori de tutun (fără
uz medical), țigărete electronice, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
pentru încălzirea țigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conținând nicotină
pentru inhalare și componentele acestora, soluții
lichide conținând nicotină pentru utilizare în
țigarete electronice, articole pentru fumători,
hârtie pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre
pentru țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru
țigarete, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 07126
(151) 06/10/2020
(732) CORECT 2000, STR. RUSANESTI

NR. 5, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
EFERO

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate nemedicinale
pentru igiena orală, preparate cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru baie, produse pentru machiaj,
produse pentru toaletă, produse pentru depilat,
produse cosmetice pentru spălare, produse
pentru bărbierit, produse cosmetice pentru
curățarea feței, produse pentru împrospătarea
respirației, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru aranjarea părului, produse
nemedicinale pentru lustruirea dinților, produse
nemedicinale pentru îngrijirea dinților, produse
cosmetice pentru animale, produse exfoliante
pentru corp, produse exfoliante pentru mâini,
produse exfoliante pentru față, produse
nemedicinale pentru curățarea dinților, geluri
nemedicinale pentru albirea dinților, paste
nemedicinale pentru albirea dinților, creme
nemedicinale pentru albirea dinților, pudră
nemedicinală pentru curățarea dinților, preparate
nemedicinale de albire a dinților, benzi de albire
a dinților (cosmetice), produse lichide pentru
curățarea dinților, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetic), preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii şi a dinților.

───────

(210) M 2020 07127
(151) 06/10/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR.34, CAM.1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Voluntari povestea mea

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 07128
(151) 06/10/2020
(732) SC PAFLAD Corporation SRL,

STR. OSTAȘILOR NR. 27, CORP
A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010203, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Digital PASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.18; 26.11.06;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde deschis

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
42. Servicii IT.

───────
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(210) M 2020 07129
(151) 06/10/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR.
58-60, ETAJ 3, CAMERA 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STII DE VREME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.23; 26.01.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru

consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţ ilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extenalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
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marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de date computerizate, actualizarea ş i
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, difuzare online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment

de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────

(210) M 2020 07130
(151) 06/10/2020
(732) MATERIA VERDE S.R.L.,

ŞOSEAUA PANTELIMON NR.
255, BLOC 43, SC. G, ET. 10, AP.
281, SECTORUL 2, BUCURESTI ,
021613, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SARGUINTEI NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

verdesco
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alge roșii marine de uz medical, apă de gură
de uz medical, ape de gură de uz medical,
băuturi din lapte de malț de uz medical, băuturi
minerale de uz medicinal, băuturi pe bază de
vitamine pentru scopuri medicale, băuturi pe
bază de plante, de uz medicinal, bomboane
medicamentoase, canabis de uz medical,
capsule de ginseng de uz medical, capsule de
tuse, ceai medicinal, ceaiuri din plante pentru
uz medicinal, creme din plante de uz medical,
decocturi din plante medicinale, dropsuri de uz
farmaceutic, dropsuri de uz medical, dropsuri
medicamentoase, emulsie de migdale de uz
farmaceutic, eucalipt de uz farmaceutic, extract
de scoarță de uz medical, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante medicinale,
extracte din plante medicinale, folosite în
scop medical, extracte din plante și din
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ierburi de uz medical, fibre din semințe de
in măcinate destinate utilizării ca supliment
dietetic, ginseng pentru uz medicinal, gumă de
mestecat de uz medical, extracte de hamei
de uz farmaceutic), ierburi medicinale, ierburi
medicinale uscate sau conservate, îndulcitori
dietetici de uz medical, infuzii dietetice de uz
medical, infuzii din plante medicinale, lăptișor
de matcă de uz medical, lăptișor de matcă
pentru uz farmaceutic, loțiuni medicamentoase,
pastă de dinți medicamentoasă, picături cu
vitamine, polen de albine pentru uz ca
supliment alimentar în dietă, preparate cu
amestec de vitamine, preparate din aloe
vera de uz terapeutic, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate din
plante de uz medical, preparate multivitaminice,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
pe bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, produse alimentare din ginseng
pentru uz medical, produse alimentare din
ginseng roșu pentru uz medical, produse
farmaceutice homeopate, propolis pentru uz
farmaceutic, rădăcini ale plantelor medicinale,
remedii naturale și farmaceutice, semințe de
in de uz farmaceutic, semințe de ricin de
uz farmaceutic, sirop de tuse, siropuri de uz
farmaceutic, suplimente alimentare, suplimente
alimentare lichide de uz medical, suplimente
alimentare pe bază de ulei de semințe de
in, suplimente alimentare pe bază de semințe
de in, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de drojdie, suplimente alimentare de
uz medical, cu efect cosmetic, suplimente
alimentare cu isoflavone de soia, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de pudră de
acai, suplimente alimentare pe bază de clorela,
suplimente alimentare realizate în principal din
minerale, suplimente alimentare realizate în
principal din vitamine, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente dietetice de uz
medical, suplimente dietetice din polen de pin,
suplimente dietetice pe bază de grâu, suplimente
dietetice pentru consumul uman, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele de
uz medical, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de pulbere,
suplimente dietetice sub formă de prafuri cu
arome de fructe, suplimente dietetice sub formă

de prafuri pentru băuturi, suplimente homeopate,
suplimente lichide cu vitamine, suplimente
lichide din plante, suplimente minerale dietetice
de uz uman, suplimente nutritive, suplimente
nutritive care conțin extracte de ciuperci,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive nu de uz medical,
suplimente pe bază de plante, suplimente pe
bază de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, ulei de cocos de uz medical, ulei
de migdale de uz farmaceutic, ulei de mentă
dementolizat, de uz medical, ulei de ricin de uz
medical, uleiuri medicinale, vitamine și preparate
cu vitamine.
29. Afine preparate, afine uscate, agar-
agar pentru uz culinar, alge comestibile
(procesate), alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine, uscate, alge (prelucrate), alge
preparate pentru alimentație umană, alge roșii
comestibile, alge uscate comestibile, alimente
pe bază de legume fermentate (kimchi), aloe
vera preparată pentru consum uman, alune de
pădure preparate, alune prăjite, alune sărate
preparate, amestec de uleiuri vegetale pentru uz
alimentar, amestecuri de fructe și nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, amestecuri de
snack-uri constând din fructe deshidratate și
fructe cu coajă lemnoasă procesate, amestecuri
de snack-uri constând din fructe și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, amestecuri de uleiuri
pentru uz alimentar, aperitive alimentare pe bază
de soia, antreuri pe bază de legume, aperitive pe
bază de cartofi, arahide, nu proaspete, arahide
prăjite, arahide, preparate, ardei conservati,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, ardei iuți
verzi, preparați, ardei jalapeño murați, ardei,
preparați, ardei roșii preparați, bame uscate,
banane pentru gătit, prăjite, batoane alimentare
pe bază de nuci, batoane din tofu, batoane
nutritive pe bază de soia, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe bază
de fructe și fructe nucifere, batoane pe bază
de fructe ca substituți alimentari, batoane pe
bază de fructe cu coaja lemnoasă ca substituți
alimentari, batoane pe bază de nuci și semințe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de cocos, băuturi pe bază de
ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de
soia utilizate ca înlocuitori de lapte, boabe
de mazăre galbenă, procesate, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, boabe de soia
preparate, boabe de soia uscate, bombay mix
(aperitiv indian pe bayă de legume şi fructe),
broccoli, preparat, bucăți de tofu prăjite (abura-
age), bucăți de tofu uscate prin înghețare
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(kohri-dofu), bulion, burgeri din legume, caise
procesate, căpșuni conservate, căpșuni uscate,
cartofi dulci preparați, cartofi decojiți, cartofi,
conservați, cartofi feliați congelați, cartofi fierți,
cartofi pai, cartofi pai congelați, cartofi prăjiți
în formă de gofre, cartofi prăjiți sub formă
de aperitive, cartofi, preparați, cartofi răzuiți
prăjiți (hash browns), cartofi umpluți, castane
prăjite, castraveciori, preparaţi, ceapă murată,
ceapă preparată, ceapă verde prelucrată,
cepe (legume) conservate, chiftele de cartofi,
chiftele de soia, chipsuri (cartofi prăjiți),
chipsuri de banane, chipsuri de cartofi cu
conținut redus de grăsime, chipsuri de cartofi
dulci mov, chipsuri de soia, chipsuri de
varză creață, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, chipsuri pe bază de legume,
ciupercă de bambus (phallus indusiatus), uscată,
cireșe preparate, cireșe maraschino, preparate,
ciuperci comestibile uscate, ciuperci conservate,
ciuperci de bambus uscate, ciuperci negre
comestibile uscate, ciuperci, preparate, ciuperci
shiitake deshidratate, clătite de cartofi, coacăze
negre, prelucrate, coajă de pepene verde
murată, grăsime de cocos, ulei de cocos, coji de
fructe, compot de mere, compot de merișoare,
fructe congelate, conserve cu legume, conserve
de fasole, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, conserve de fructe, conserve de legume,
conserve și murături, cremă de lămâie, cremă
de fructe, cremă de alune, cremă tartinabilă
din fructe, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, creme tartinabile pe
bază de usturoi, creme tartinabile pe bază
de legume, creme tartinabile pe bază de
alune, curmale, preparate, curmale chinezești
conservate, curmale uscate, dahls (mâncare
indiană pe bază de leguminoase), deserturi pe
bază de fructe, dovleci (legume conservate),
dulceață de afine, dulcețuri, extracte din
alge de mare pentru alimente, extracte din
legume pentru gătit, falafel, fâșii comestibile
de alge marine brune uscate (tororo-kombu),
fasole, preparată, fasole în conservă, fasole
uscată, felii de pastă de soia pentru burgeri,
felii de pastă de tofu pentru burgeri, felii
prăjite de cartofi, felii subțiri de alge uscate
(hoshi-nori), ferigi înghețate (gosari, pentru
uz alimentar), fistic preparat, ulei de floarea-
soarelui comestibil, flori comestibile, preparate,
flori uscate comestibile, foi de alge prăjite
(yaki-nori), fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe congelate, fructe conservate,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coajă lemnoasă gătite, fructe cu coaja lignificată
procesate, fructe cu coajă lignificată asezonate,

fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
de papaia preparate, fructe de pawpaw uscate,
fructe de torreya, preparate, fructe deshidratate,
fructe feliate, fructe feliate la borcan, fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe,
gătite, fructe în conservă, fructe în saramură,
jeleuri de fructe, fructe kaki uscate (got-gam),
fructe la borcan, fructe lychee procesate, fructe
preparate, fructe tăiate, fructe uscate, fructe
uscate cu coaja lemnoasă aromate, frunze de
viță-de-vie preparate, fulgi de cartofi, fulgi de
cocos, fulgi de kiwi, fulgi de mere, fulgi de
piersică, fulgi de păducel, gem de căpșuni, gem
de merișoare, gem de mure, gem de portocale
și ghimbir, gem de rubarbă, gem de zmeură,
gemuri, gemuri din fructe, ghimbir, conservat,
ghimbir (dulceață), ghimbir murat, gnocchi pe
bază de cartofi, grăsime de porumb, guacamole
(sos de avocado), gulii murate, gustări din alge
marine comestibile, gustări pe bază de alune,
gustări pe bază de cartofi, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de fructe
cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de fructe confiate, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de nucă
de cocos, gustări pe bază de porumb dulce,
gustări pe bază de tofu, gutui, preparate, iaurt
de soia, jeleu de migdale, jeleuri de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, kimchi de castraveți (oi-sobagi), kimchi
din ridichi cuburi (kkakdugi), lămâi preparate,
lămâiță preparată, lapte de arahide, lapte de
arahide pentru uz culinar, lapte de cânepă
destinat utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte
de cocos, lapte de cocos (băuturi), lapte de
migdale, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de nucă de cocos pentru uz culinar, lapte
de orez, lapte de orez de uz culinar, lapte de
ovăz, lapte de soia, lapte praf de cocos, lapte
praf de soia, legume amestecate, preparate,
legume congelate, legume conservate, legume
conservate (în ulei), legume decojite, legume
feliate, la conservă, legume fermentate, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
marinate în sos de soia, legume pre-
tăiate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (legume) conservată, linte (uscată),
mango uscat, marmelada din fructe, măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, ulei de
măsline comestibil, măsline umplute, măsline
umplute cu migdale, măsline uscate, mazăre
conservată, mazăre marrowfat, preparată,
mazăre preparată, mazăre uscată, mazăre
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verde preparată, mere preparate, miezuri de
nucă, migdale măcinate, migdale preparate,
morcovi, morcovi decojiți, muguri de bambus
uscați, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), muguri de crini-
galbeni uscați comestibili, murături, napi uscați,
năut, preparat, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, nuci aromate preparate, nuci
comestibile, preparate, nuci conservate, nuci cu
coajă preparate, nuci de acaju preparate, nuci
de acaju sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de
cocos uscate, nuci macadamia preparate, nuci
opărite, nuci pecan preparate, nuci preparate,
nuci uscate, pastă cu usturoi, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
guava, pastă de măsline, pastă de măsline,
preparată, pastă de năut, pastă de trufe, pastă
de vinete, pastă din semințe de lotus, pastă
tartinabilă de alune, păstârnac procesat, paste
de legume, pateu vegetal, piersici preparate,
piure de legume, piure de măsline, piure de
ciuperci, piureuri de fructe, plante din specia
brassica oleracea acephala, preparată, polen
de pin preparat ca aliment, polen preparat
pentru alimentație, portocale conservate și
turtite, portocale, preparate, porumb dulce
congelat, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, ulei de porumb, ulei de
porumb pentru alimente, praf de fructe, praf
de nucă de cocos, produse din legume
preparate, produse din fructe uscate, produse
tartinabile din fructe, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază
de trufe (creme de trufe), prune, preparate,
prune conservate, pulpă de fructe, răchițele
uscate, rădăcini procesate, ulei de rapiță
comestibil, ridiche murată, roșii conservate,
rubarbă în sirop, rulouri de fructe, salate de
fructe, salate de legume, seitan (înlocuitor
de carne), semințe comestibile, semințe de
bananier preparate, semințe de chia alimentare
prelucrate, 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, procesate, sfeclă
procesată, smochine uscate, soia conservată,
soia (pregătită), semințe, preparate, semințe
de susan gătite, nefiind condimente sau
arome, semințe de pin, preparate, spanac,
congelat, spanac gătit, spanac la conservă,
spanac (pregătit), sparanghel preparat, spirulină
preparată pentru uz alimentar, stafide, stafide
infuzate, suc de trufe, sultanine (stafide), supe
de legume, supe miso, ulei de susan, ulei de
susan pentru alimente, susan măcinat, tahini
(pastă de semințe de susan), tangerine (citrice,

conservate), tapenada (pastă de măsline negre),
tempeh, tofu dezghețat (tofu nao), tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, 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 perilla pentru uz alimentar,
ulei de rapiță, ulei de soia, ulei de soia de
uz alimentar, ulei de soia pentru gătit, ulei din
sămânță de in (comestibil), ulei din sâmburi
de struguri, ulei din semințe de camelie de
uz alimentar, ulei din semințe de chia de uz
alimentar, ulei din semințe de dovleac de uz
alimentar, ulei din semințe de in pentru uz culinar,
ulei din tărâțe de orez (de uz alimentar), ulei
din tărâțe de orez de uz alimentar, ulei organic
de cocos pentru uz alimentar, ulei pentru salate,
ulei și grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri de uz alimentar, uleiuri pe bază
de trufe, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte, unt
de cacao pentru uz alimentar, unt de arahide,
unt de alune cashew, unt de cocos, unt de
migdale, unt de semințe, unt din diferite nuci
sub formă de praf, unt din fructe oleaginoase
sub formă de pudră, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească înghețată,
varză chinezească uscată, varză de bruxelles,
preparată, varză murată, varză preparată, vinete
preparate, pastă de fasole.
30. Alimente din paste făinoase uscate,
alimente pe bază de cacao, alimente pe bază
de cereale pentru consum uman, alimente
pe bază de ovăz pentru consum uman,
alimente preparate din aluat, alimente preparate
din cereale, alimente preparate din porumb,
alimente preparate pe bază de tăieței, aluat,
aluat înghețat, alune trase în ciocolată, aluat
pentru pizza, amestec de condimente, amestec
de făină pentru alimente, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de condimente,
amestecuri de condimente curry, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de făină, amestecuri de orez, amestecuri de
ovăz care conțin fructe uscate, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru pâine integrală, amestecuri pentru
prăjituri, amestecuri pentru șerbeturi, amestecuri
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
prepararea pâinii, bruschete (tartine), arahide
crocante, produse de cofetărie pe bază de
arahide, ardei iuți uscați (condimente), preparate
aromatice de uz alimentar), arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, arome de
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migdale, arome de fructe, altele decât uleiurile
esențiale, arome de vanilie, arome din ceai,
arome pe bază de ciocolată, arome pentru
băuturi, altele decât uleiurile esenţiale, arome
alimentare și condimente, arome preparate
din legume (altele decât uleiurile esențiale),
baclava, azimă (pâinici), arome sub formă de
sosuri deshidratate, asmățui (ierburi), conservat,
banane în aluat, pané, baozi (chifle umplute),
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de cereale, batoane de
cereale bogate în proteine, batoane de cereale
și batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de înghețată, batoane de înghețată
pe băț, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane de ovăz, batoane de nuga cu nuci
pecan, batoane de pâine, batoane dulci, batoane
dulci cu susan, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari, batoane pe
bază de grâu, batoane pentru gustări conținând
un amestec de cereale, nuci și fructe uscate
(produse de cofetărie), baton dulce (dulciuri),
băuturi din cacao gata preparate, și băuturi pe
bază de cacao, băuturi din ceai nemedicinale,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază
de ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază
de ciocolată care nu au la bază lactate sau
legume, băuturi pe bază de mușețel, oțet de
bere, bețișoare de scorțișoară, bezele, biscuiți,
biscuiți crackers, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de plante, biscuiți cu fructe,
biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată,
biscuiți de orez, biscuiți de graham, biscuiți
de ciocolată, biscuiți de turtă dulce, biscuiți
din orez în formă de granule (arare), biscuiți
din orez (senbei), biscuiți dulci sau sărați,
biscuiți sărați, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
pentru consum uman, preparați din cereale, blat
de pizza, boabe de cafea, boabe de cafea
măcinate, boabe de cafea prăjite, boabe de
grâu integral conservate, boabe de grâu integral
gătite, boabe de grâu integral uscate, boabe
de piper, boabe de porumb prăjite, boabe de
secară integrală măcinate, boia, bomboane,
bomboane cu cacao, bomboane cu menta (altele
decât cele pentru uz medical), bomboane de
ciocolată, bomboane de mentă (nemedicinale),
bomboane de mestecat, bomboane (dropsuri),
bomboane (dulciuri), bomboane fără zahăr,
bomboane moi, bomboane (nemedicinale),
bomboane nemedicinale cu miere, bomboane
nemedicinale cu mentă, brioșe, budincă de
griș, budincă de orez, budinci, bulete din orez,
bulgur, burritos (mâncare mexicană), busuioc,
uscat, cacao, cacao (prăjită, sub formă de

pudră, granule sau băutură), cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, cafea
de malț, cafea măcinată, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), cafea gata
preparată, cafea decafeinizată, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, cafea solubilă,
cafea verde, cannelloni (paste care pot fi
umplute), capere, capsule cu cafea, capsule cu
ceai, cappuccino, caramel, caramele, caramele
fagure, ceai, ceai alb, ceai ambalat (altele
decât pentru uz medicinal), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de crizanteme (gukhwacha),
ceai de ghimbir, ceai de ginseng, ceai de ginseng
roșu, ceai de goji chinezesc (gugijacha), ceai
de hrișcă, ceai de iasomie, ceai de lămâie
verde, ceai de lotus alb (baengnyeoncha), ceai
de măceșe, ceai de mentă, ceai de mușețel,
ceai de oolong, ceai de orz prăjit (mugi-cha),
ceai de rozmarin, ceai de salvie, ceai de tei,
ceai de yuzu, ceai din alge kelp, ceai din
fructe (nu pentru uz medical), ceai din frunze
de orz, ceai din orez brun prăjit, ceai din orz
uscat cu coajă (mugi-cha), ceai din rădăcină
de brusture (wooungcha), ceai earl grey, ceai
fără teină, ceai fermentat, ceai galben, ceai
ginseng (insamcha), ceai instant, ceai lapsong
souchong, ceai negru, ceai (nemedicinal) care
constă în extracte de merișor, ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, ceai pentru
infuzii, ceai rooibos, ceai sub formă de praf
de varec sărat (kombu-cha), ceai tieguanyin,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), ceai
verde, ceai verde japonez, ceaiuri aromate
(altele decât cele pentru uz medicinal), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
ceaiuri de fructe, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), ceaiuri (nemedicinale) care conțin
lămâie, preparate din cereale, cereale gata
preparate, cereale pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun din orez,
cereale pentru micul dejun, cereale pentru micul
dejun, terci și griș, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru utilizare la prepararea pastelor,
cereale preparate pentru consum uman, cereale
procesate, cereale procesate pentru alimente de
consum uman, chai (ceai), chifle, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază de
cereale, chipsuri pe bază de făină, chipsuri taco,
chipsuri tortilla, chutneys (condimente), churros
(produs de patiserie), chow mein (mâncare de
tăiței cu specific chinezesc), ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată caldă vegană, ciocolată cu
hrean japonez, ciocolată fără lapte, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/10/2020

boabe de cafea măcinate, clătite, clătite kimchi
(kimchijeon), colțunași pe bază de făină în stil
coreean (mandu), colțunași pe bază de făină,
tipici bucătăriei asiatice (somosa), condimente,
condimente alimentare, condimente aromate,
condimente uscate, condimente sub formă de
prafuri, coriandru măcinat, coriandru, uscat,
covrigei, cuișoare, curcumă de uz alimentar,
curcumă pentru utilizare drept condiment, curry
(condiment), cuș-cuș (griș), dashi-tsuyu (fel
de mâncare japoneză pe bază de supă),
deserturi cu musli, drajeuri dulci (nemedicinale),
drajeuri de fructe (produse de cofetărie),
dropsuri mentolate destinate utilizării pentru
împrospătarea respirației, dulciuri, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, dulciuri fără conținut de zahăr, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, dulciuri pe
bază de ginseng, dulciuri pe bază de susan,
dulciuri preparate din ulei de susan, dulciuri
sub formă de batoane, empanada (pâinici
umplute), esență de cafea, esențe de ceai,
esențe de uz alimentar (cu excepția uleiurilor
esențiale), extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cafea, extracte de ceai,
extracte de condimente, fagure brut, făină, extras
de malț pentru alimentație, făină comestibilă,
făină cu trufă, făină de cereale, făină de copt,
făină de grâu, făină de grâu de uz alimentar,
făină de hrișcă (pentru alimente), făină de linte,
făină de mei, făină de migdale, făină de năut,
făină de nuci, făină de orez, făină de orz
(pentru alimente), făină de ovăz, făină de ovăz
pentru consum uman, făină de porumb de uz
alimentar, făină de secară, făină de soia pentru
mâncare, făină de tapioca, făină de semințe de
lacrima-lui-iov, făină din amidon de orez, făină
din semințe de coix pentru alimente, făină din
semințe de leguminoase, de uz alimentar, făină
din semințe oleaginoase pentru alimente, fidea,
fidea uscată, fidele de orez, flori sau frunze
pentru utilizare ca înlocuitori de ceai, floricele de
porumb, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase învelite în ciocolată, fructe
uscate de piper de sichuan ca și condiment,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi
de grâu, fulgi de orez, fulgi de orz, fulgi de
ovăz, fulgi de patiserie de unt de arahide,
fulgi de porumb, fursecuri, germeni de grâu
pentru consum uman, gheață alimentară, gheață
(apă congelată), gheață sub formă de cuburi,
ghimbir (condimente pudră), ghimbir conservat
ca mirodenie, ghimbir (mirodenii), ghimbir murat
(condiment), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), ginseng procesat folosit ca
plantă, condiment sau aromă, gnocchi (găluște
italiene din cartofi), glazuri comestibile, gnocchi
pe bază de făină, grâu măcinat, griș, gumă

de mestecat, griș de porumb, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări preparate conținând
în principal paste, gustări rapide preparate
din grâu integral, gustări rapide preparate din
musli, gustări rapide preparate din porumb,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din
griș de porumb format prin extruziune, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate pe
bază de porumb, gustări tip prăjitură din orez,
halva, hrean (condimente), harissa (condiment),
hrișcă, procesată, ienibahar, ierburi conservate,
ierburi uscate, ierburi uscate de uz culinar,
infuzii de plante, infuzii, altele decât cele
medicinale, înghețată vegană, înghețate tip
sorbet, ketchup, jeleuri (produse de cofetărie),
kombucha (ceai), ketchup de roșii, ketchup
(sos), lăptișor de matcă pentru uz alimentar,
lipie, macaroane, macaroane (nefierte), maia,
maioneză vegană, mălai, biscuiți de malț, malț
pentru consum uman, extras de malț pentru
alimentație, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri care includ
paste, mâncăruri pe bază de făină, mâncăruri pe
bază de orez, mâncăruri uscate prin înghețare în
care orezul este ingredientul principal, marțipan,
mate (ceai), mei etiopian (teff) prelucrat, melasă
neagră, bomboane cu mentă, bomboane cu
mentă (altele decât pentru uz medicinal),
mentă, pentru alt uz decât cel medicinal,
mentă, uscată, miere, miere biologică pentru
consum uman, miere cu plante aromatice,
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere de
manuka, miere maturată natural, miere naturală,
miere (pentru alimentație), migdale acoperite
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de migdale, mirodenii, mirodenii (condimente),
mirodenii uscate, miso, pastă din fasole de soia,
müsli, muștar, nachos (mâncare tradițională
mexicană), napolitane, nucșoară, nuga, orez,
onigiri (găluște de orez), okonomiyaki (clătite
sărate japoneze), orez congelat și preparat cu
legume și condimente, orez decorticat, orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez expandat, orez fiert,
orez integral, orez măcinat pentru consum uman,
orez preparat, orez sub formă de cremă, făină
de orz, orz măcinat, orz decojit (decorticat),
oțet, orz preparat pentru consum uman, oțet
aromat, oțet balsamic, oțet cu piper, oțet de
fructe, oțet de mere, oțet de muștar, oțet din vin,
alimente pe bază de ovăz, arpacaș de ovăz, ovăz
concasat, ovăz decojit, ovăz decorticat, fulgi de
ovăz, ovăz măcinat, ovăz pentru consum uman,
ovăz prelucrat, ovăz procesat pentru alimente
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de consum uman, ovăz și grâu presat, pâine,
pâine coaptă în prealabil, pâine crocantă, pâine
cu semințe de soia, pâine cu stafide, pâine
cu usturoi, pâine de malț, pâine de secară,
pâine fără gluten, pâine integrală, pâine indiană,
pâine multicereale, pâine nan (indiană), pâine
pita, pâine prăjită, pâine proaspătă, pâine și
chifle, pastă de ardei iute ca și condiment,
pastă de cacao pentru băuturi, pastă de ghimbir
(condimente), pastă din ardei iute (condimete),
pastă din ardei iuți chili destinată utilizării ca și
condiment, pasta din boabe de soia (condiment),
paste alimentare (aluaturi), paste alimentare
făinoase, paste congelate, paste cu legume
(sosuri), paste de migdale, paste din grâu
integral, paste din hrișcă, paste din linte, paste
din năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
făinoase alimentare pentru consum uman, paste
făinoase alimentare, paste făinoase cu trufe,
paste făinoase gata-preparate, paste pentru
supe, paste uscate și proaspete, noodles şi
paste umplute, pesmet, pesto (sos), piper,
piccalilli (murături asortate), piper (condiment),
piper măcinat, piper roșu măcinat (gochutgaru),
piure de ghimbir (condiment), pizza, plăcinte,
plăcinte cu legume, pliculețe de ceai, pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), porridge (cererale
preparate), porumb prelucrat, praf de ardei iute
(condimente), praf de chili, praf de chimion,
praf de cuișoare (condimente), praf de muștar
(condimente), praf de piper de sichuan, praf
de șarlotă, praf de scorțișoară (condimente),
praf de usturoi, praf de wasabi (hrean japonez),
praf pentru prăjituri, praf pentru prepararea
prăjiturilor, prafuri de curcumă pentru utilizare
drept condiment, prăjitură cu migdale, prăjitură
de malț, prăjituri, praline, praline de ciocolată,
preparat din nucă de cocos pentru consum
uman, preparat din cereale (făină alimentară),
preparate de condimente, preparate pe bază
de cacao, preparate din tărâțe pentru consum
uman, preparate din cereale care conțin tărâțe
de ovăz, preparate din cereale care conțin
tărâțe, preparate pe bază de cereale, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de patiserie,
propolis de uz alimentar, produse tartinabile
dulci (miere), produse snacks preparate pe bază
de porumb, pudră de ardei iute (condimente),
pudră de cacao, pudră de cereale, pudră de
curry (condimente), quinoa prelucrată, rahat
turcesc, ravioli, rizoto (preparat pe bază de
orez), sambal (condiment pe bază de ardei iute),
sambal oelek (sos din ardei iute roșu măcinat),
salvie (asezonare), sandvișuri, sare, sare cu
condimente, sare cu șofran pentru condimentat
alimente, sare cu trufă, sare de bucătărie,
sare de mare de bucătărie, sare de masă,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe

de anason destinate utilizării ca mirodenie,
scorțișoară (mirodenii), seitan (gluten de grâu
uscat), semințe de cereale procesate, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
semințe de chimion uscate, semințe de mac
utilizate ca mirodenii, semințe de in de uz culinar
(asezonare), semințe de susan (condimente),
semințe de susan prăjite și măcinate destinate
utilizării ca mirodenie, semințe prelucrate folosite
ca și condiment, semințe prelucrate folosite
ca arome pentru alimente și băuturi, semințe
procesate, amidon și preparate din acesta,
preparate pentru copt și drojdie, semințe uscate
de coriandru pentru utilizare drept condiment,
șerbeturi și sorbete, sirop de agave (îndulcitor
natural), sirop de amidon de uz culinar, sirop
de arțar, sirop de ciocolată, sirop de masă
(îndulcitor), sirop de melasă de uz culinar, sirop
de porumb, sirop de yacon, sirop pentru glazură,
siropuri pentru alimente, siropuri și melasă,
șofran (mirodenii), snacks-uri crocante, făină de
soia, sos (comestibil), sos de arahide, sos de
ardei iute, sos de ardei iute sriracha, sos de
chili, sos de soia, sos de roșii, sos de usturoi
(alioli), sos iute, sos picant, sosuri, sosuri cu
hrean, sosuri cu ierburi, sosuri curry, sosuri de
ciuperci, sosuri de fructe, sosuri pentru gătit,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, spaghete, sosuri pentru spaghetti,
sosuri pentru salate, suc de fructe (produse de
cofetărie), tabbouleh (salată libaneză), t aco,
tăiței, tăiței asiatici, tăiței chinezești, tăiței instant,
tăiței din hrișcă, tăiței din grâu integral, tăiței
udon (nefierți), tamarind (condiment), tapioca,
tartă de orez, tarte, sare de țelină, terci de
orez, terci de ovăz, terci din făină de orez,
terci instant, terciuri de ovăz preparat pentru
consum uman, tortellini, torturi vegane, turmeric
(condiment), turtă dulce, turte din orez, turte
indiene, udon (tăiței în stil japonez), usturoi
măcinat (condiment), usturoi tocat (condiment),
vanilie, wasabi (hrean japonez) preparat, wasabi
(pastă de țelină japoneză), yerba mate (ceai sud-
american), yuja-cha (ceai corean cu lămâie și
miere), zahăr brun, zahăr, îndulcitori naturali,
glazuri dulci și umpluturi dulci, produse apicole
de uz alimentar, zahăr, miere, sirop de melasă.
31. Afine crude, afine neprelucrate, afine
proaspete, afine sălbatice, proaspete, agar-agar
nepreparat (tengusa), agrișe proaspete, alge
brune nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
marine, proaspete, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, alge neprocesate
pentru consumul uman, alge nori comestibile,
nepreparate, alge pentru consum uman,
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proaspete, alge proaspete, alge roșii marine
altele decât cele de uz medical, aloe
vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, neprelucrate, alune caju proaspete,
alune, proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), amestecuri de semințe sălbatice,
neprelucrate, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ardei chilli (plante), avocado crud,
avocado neprelucrat, bacă, fructe proaspete,
bame proaspete, banane proaspete, avocado
proaspete, boabe de soia proaspete, boabe
de malț (neprelucrate), boabe crude de cacao,
busuioc proaspăt, bureți-galbeni proaspeți,
bureți negri (pleurotus ostreatus), proaspeți,
căpșuni proaspete, cartofi dulci, proaspeți,
cartofi dulci, proaspeți (yam), castane de
apă proaspete, castane proaspete, cereale
brute, cereale crude (neprelucrate), cereale
neprelucrate, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate pentru consum, chili proaspăt,
cimbru proaspăt, cireșe (neprelucrate), cireșe
(proaspete), citrice proaspete, ciupercă de
bambus (phallus indusiatus), proaspătă, ciuperci
crude, ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
ciuperci shiitake, proaspete, coacăze negre
proaspete, coacăze roșii, proaspete, coriandru
proaspăt, curmale crude, curmale neprelucrate,
curmale proaspete, dude proaspete, dovlecei
proaspeți, fasole neprelucrată, fistic proaspăt,
fructe cu coajă lignificată proaspete, fructe
crude, fructe de guava proaspete, fructe de
kiwi, proaspete, fructe dragon proaspete, fructe
goji proaspete, fructe ecologice, proaspete,
fructe kaki japoneze, proaspete, fructe
lychee neprocesate, fructe neprelucrate, fructe
proaspete, fructe proaspete de mango, fructe
proaspete de mangustan, fructe proaspete
de myrica, fructe proaspete de naranjilla,
fructe proaspete de păducel, fructe proaspete
de rambutan, fructe proaspete de sapodilla,
fructe, nuci, legume și ierburi proaspete,
fructe și legume proaspete, fructul pasiunii
proaspăt, frunze de ceai neprocesate, ghimbir
neprelucrat, ghimbir crud, ghimbir proaspăt,
ginseng neprelucrat, ginseng proaspăt, grâu,
grâu proaspăt, guave-căpșună proaspete, gutui
proaspete, grepfrut, proaspăt, hrean, proaspăt,
hrișcă nepreparată, iarbă proaspătă, iarbă de
grâu (khorasan), proaspătă, iarbă grasă, legume
proaspete, ierburi neprelucrate, ierburi pentru
consumul uman sau animal, proaspete, ierburi
(plante), lămâi crude, lămâi proaspete, legume
crude, legume ecologice, proaspete, legume
asiatice cu frunze, proaspete, legume proaspete,
leguminoase proaspete, legume rădăcinoase
(proaspete), linte proaspătă, malț, malț de
orz, malțuri și cereale neprocesate, mandarine
proaspete, mango proaspăt, mere proaspete,

măsline crude, măsline neprelucrate, măsline
proaspete, mazăre proaspată, mei nepreparat,
mentă (proaspătă), mere crude, mere proaspete,
merișoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), morcovi proaspeți, mure
galbene proaspete, mure proaspete, năut
proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci proaspete,
nuci braziliene proaspete, nuci comestibile
(neprelucrate), nuci de betel, proaspete, nuci
de cocos, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola proaspete, nuci de ginkgo proaspete,
nuci neprelucrate, nuci pecan proaspete,
nuci proaspete, oregano proaspăt, orz, ovăz,
pătrunjel proaspăt, pere proaspete, polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
primă pentru uz industrial, polen de albine
(neprocesat), polen (materie primă), pomelo,
proaspete, portocale proaspete, portocale crude,
portocale roșii proaspete, porumb, prune,
proaspete, quinoa nepreparată, rădăcini de
uz alimentar, rodii proaspete, roșcove, crude,
roșcove de chile (alimente pentru animale),
roșii cherry, proaspete, roșii proaspete, rozmarin
proaspăt, rubarbă proaspătă, rucola proaspătă,
salate verzi proaspete, semințe brute, semințe
de chia neprocesate, semințe de floarea-
soarelui proaspete, semințe de fructe, semințe
de flori pentru plantare, semințe de grâu
pentru plantare, semințe de in comestibile,
neprocesate, semințe de in nepreparate,
semințe de legume pentru plantare, semințe
de secară pentru plantare, semințe de pin,
proaspete, semințe de soia verde proaspătă
în teacă (soia verde), semințe naturale,
semințe neprocesate, sfeclă crudă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel crud,
sparanghel proaspăt, spirulină nepreparată,
struguri proaspeți, susan comestibil, neprelucrat,
trufe proaspete, urzici proaspete, usturoi crud,
usturoi proaspăt, verdețuri ecologice, proaspete,
zmeură neagră, proaspătă (bokbunja), zmeură
proaspătă.
32. Apă de nucă de cocos ca băutură,
aperitive fără alcool, băutură de ghimbir
seacă, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
care conțin vitamine, băuturi constând dintr-
un amestec de fructe si sucuri de legume,
băuturi carbogazoase aromatizate, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi cu suc de ghimbir,
băuturi cu suc de portocale, băuturi cu suc de
struguri, nealcoolice, băuturi de fructe, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi din legume,
băuturi din orez integral, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice
cu adaos de vitamine, băuturi nealcoolice cu
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aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
îmbogățite cu vitamine și cu săruri minerale,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe baza de nuci și de
soia, băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de prune afumate,
băuturi pe bază de soia, altele decât înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi răcoritoare cu
aromă de cafea, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
siropuri pentru băuturi, bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi răcoritoare
pe bază de fructe cu aromă de ceai, bere
blondă, bere brună, bere bock, bere cu aromă de
cafea, bere de grâu, bere din extract de rădăcini,
bere fără alcool, bere neagră (cu malț prăjit),
bere și produse de bere, beri aromatizate, beri
artizanale, cidru fără alcool, citronadă, cocteiluri
de fructe, nealcoolice, cocteiluri fără alcool,
esențe pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
extracte din fructe fără alcool, IPA (bere blondă
indiană), preparate nealcoolice pentru fabricarea
lichiorurilor, siropuri pentru limonadă, limonade,
bere din malț, must de malț, nectaruri de
fructe, nealcoolice, pudre folosite la prepararea
băuturilor cu apă de nucă de cocos, punci
nealcoolic, șerbeturi din fructe (băuturi), sevă
de arțar, sevă de mesteacăn, sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, sirop de
migdale, siropuri de fructe, siropuri pentru băuturi
nealcoolice, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru prepararea
băuturilor răcoritoare, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothie (băuturi nealcoolice din
fructe), smoothies, smoothies conținând cereale
și ovăz, smoothies cu legume, sorbete sub formă
de băuturi, sorbeturi (băuturi), suc de coacăze
negre, suc de grepfrut, suc de guave, suc de
lămâie folosit la prepararea băuturilor, suc de
mango, sucuri, suc de rodii, vinuri fără alcool,
sucuri de fructe organice, sucuri de aloe vera,
sucuri carbogazoase, sucuri de ginseng roșu
(băuturi), sucuri de legume (băuturi), sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.
35. Publicitate, publicitate online, servicii de
agenţii de import și export, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,

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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență 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 online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul cu
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livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de păr, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de bere pe bază de abonament, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse horticole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii publicitare și de promovare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, servicii de publicitate exterioară, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate de exterior, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice

───────

(210) M 2020 07131
(151) 06/10/2020
(732) MIRCEA-CONSTANTIN

IORDACHE, STR. MIRCEA
ZORILEANU, NR. 40, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

mic DRIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 29.01.13;
01.15.05; 08.07.25

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

clase:
41. Organizare si coordonare de evenimente
culturale, artistice, recreative, sportive, muzicale,
culinare sau pentru divertisment, organizare și
coordonare de festivaluri (cu scop educativ,
cultural sau de divertisment), servicii de
festivaluri culturale, artistice, recreative, sportive,
muzicale, culinare sau pentru divertisment,
servicii de amuzament, servicii de divertisment.
43. Furnizare de alimente (în special mititei)
și băuturi în restaurante, cafenele, baruri,
bistrouri, fast-food-uri, servicii pentru prepararea
mâncărurilor (în special a mititeilor) și a
băuturilor, servire de mâncare (în special
a mititeilor) și băuturi destinate consumului
imediat, prepararea alimentelor, servicii de
catering, servicii de catering hotelier, servicii
de mâncăruri și băuturi la pachet, închiriere
de echipament de catering, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii hoteliere.

───────
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(210) M 2020 07132
(151) 06/10/2020
(732) GRUPUL DE PRESĂ MEDIANET

SRL, B-DUL N.IORGA NR. 35,
PARTER, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CĂTĂLIN NEAGU , STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Zdi TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.10; 27.05.12;
29.01.15; 26.04.02

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485
C), albastru ( Pantone 2905 C), gri, gri
închis, alb

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

9. Compact-discuri (audio-video), compact-
discuri (memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, semne digitale,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere

de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, pixuri electronice
(unităţi de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice,
table electronice interactive, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
laptopuri, telefoane mobile / celulare /
telefoane celulare, monitoare (programe de
calculator), radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, computer game software,
downloadable.

35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ şi informare a consumatorilor.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin telefon,
comunicaţii prin telefoanele celulare, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, comunicaţii
radio, transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
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organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, regizarea de
filme, alta decât filmele publicitar, dublări,
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de amuzament, servicii de divertisment,
furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
furnizate online de la o reţea computerizată,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de aparate
de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea spectacolelor de circ, prezentarea
spectacolelor de varietate, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, închirierea aparatelor de
radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire
la activităţile recreaţionale, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea

de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), traducere, meditaţii, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
42. 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, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de
software pentru calculatoare, consultanţă în
securitatea internetului, mentenanţa software-
ului pentru calculatoare, 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,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────
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(210) M 2020 07133
(151) 06/10/2020
(732) SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL, SOS. PRINCIPALA NR. 116,
JUD. COVASNA, SAT LEMNIA,
021527, COVASNA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iSomn

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.05; 27.05.07; 27.05.10

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

20. Paturi, paturi-canapea, paturi divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spuma, saltele pentru copii, huse
matlasate pentru saltele, perne (de dormit),
topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele decât
cele de uz medical.
24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,
așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor
din clasele 20 si 24, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-

line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 07134
(151) 06/10/2020
(732) RAZVAN CONSTANTIN NEGOTEI,

STRADA CALEA MOROIENI, NR.
26, BL. 13, SC. A, ET. 2, AP. 11,
JUD. PRAHOVA, SINAIA, 106100,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

THE r

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

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

10. Echipament pentru exerciții fizice, pentru
scopuri medicale.
18. Bagaje, pungi, portofele, genţi de transport.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
28. Articole și echipament de sport.

───────
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(210) M 2020 07135
(151) 06/10/2020
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,

SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL.
23, SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, SOS.
BUCURESTI-TARGOVISTE 11A,
SC. A, ET.1, AP. 4, SECTORUL
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
LASH NIGHT

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

35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de

expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 07136
(151) 06/10/2020
(732) CREATIVE MEDIA AGENCY SRL,

SOS. OLTENITEI, NR. 232, BL.
23, SC. A, ET. 7, AP. 21, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ŞOS.
BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE NR.
11A, SC. A, ET.1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NATURAL LASHES

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

35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
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(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
independente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de agenţie de import-export, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, servicii de relaţii
media, machetare pentru promoţiile publicitare
sau de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, servicii de comerț online, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), publicitate cu plata per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, producerea de programe de teleshopping,
servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,

indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
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