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Cereri Mărci publicate în 15/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02091 08/05/2020 GR ESTETICA DISTRIBUTION

SRL
PLASMOGEL

2 M 2020 02092 08/05/2020 GR ESTETICA DISTRIBUTION
SRL

PRP GEL PLASMOGEL

3 M 2020 02879 08/05/2020 DAILY BEAUTY LOSANGE

4 M 2020 02927 08/05/2020 CRISTIAN NEGREANU OILMAG.RO BEST DEAL

5 M 2020 02966 08/05/2020 Ciprian Ioan Popa traforate

6 M 2020 02967 08/05/2020 GHEORGHE PETRE COMPANIA CARE SALVEAZĂ
ROMÂNIA!

7 M 2020 02968 08/05/2020 GHEORGHE PETRE COMPANIE SOCIAL
RESPONSABILĂ! RO CSR

8 M 2020 02969 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI ChocoVenture CRISPY
DARK

9 M 2020 02970 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MINI DARK
EXTREME 85%

10 M 2020 02971 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK MINI MIX
COMPOSITIONS

11 M 2020 02972 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI PURE CREAMY MILK

12 M 2020 02974 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI PURE CREAMY WHITE

13 M 2020 02975 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
BLACKBERRY 75%cocoa

14 M 2020 02976 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
BLACKCURRANT 75%cocoa

15 M 2020 02978 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK ORANGE

16 M 2020 02979 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SuperFruits
POMEGRANATE 75%cocoa

17 M 2020 02980 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK PISTACHIO

18 M 2020 02981 08/05/2020 Gabi Gondos ASEPTIQ

19 M 2020 02982 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GOURMET BLACK
CHERRIES

20 M 2020 02983 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK RASPBERRY

21 M 2020 02984 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SIGNATURE DESSERTS

22 M 2020 02985 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI DARK SALTED
CARAMEL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 02986 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI SIGNATURE FRUITS &

NUTS

24 M 2020 02987 08/05/2020 NTL-TPB PRODUCT S.R.L. NOVA TOP

25 M 2020 02988 08/05/2020 MIRCEA TRIFU-MARIAN
MARIANA ADAM

TRIFU IMOBILIARE MT

26 M 2020 02989 08/05/2020 NTL-TPB PRODUCT S.R.L. NOVA TOP

27 M 2020 02990 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI WINTERVENTURE
PRALINE DESSERT

28 M 2020 02991 08/05/2020 MUZEUL NAȚIONAL AL
BUCOVINEI

MUZEUL NAȚIONAL AL
BUCOVINEI Mai mult decât
muzeu!

29 M 2020 02992 08/05/2020 MOBILE MANIA SRL PHONE GUARD

30 M 2020 02993 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Bouquet DARK &
CHERRY

31 M 2020 02994 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR MILK &
HAZELNUTS

32 M 2020 02995 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Bouquet DARK &
ESPRESSO

33 M 2020 02996 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR WHITE &
HAZELNUTS

34 M 2020 02997 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Bouquet MILK &
COCONUT

35 M 2020 02998 08/05/2020 TOADER NICOARĂ CAIET DE ANTROPOLOGIE
ISTORICĂ TITLUL
PUBLICAŢIILOR Anul, nr. Luna
şi anul

36 M 2020 02999 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Bouquet MILK &
HAZELNUTS

37 M 2020 03000 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR DARK &
HAZELNUTS

38 M 2020 03001 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments CARAMELIZED
HAZELNUTS

39 M 2020 03002 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR DARK &
ALMONDS

40 M 2020 03003 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR MILK &
ALMONDS

41 M 2020 03004 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments CARAMELIZED
ALMONDS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2020 03005 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR ALMONDS &

PISTACHIO

43 M 2020 03006 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI Moments BLACK
CHERRIES

44 M 2020 03007 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR CARAMEL
WALNUT

45 M 2020 03008 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI CRÈME D'OR
AMARETTO

46 M 2020 03009 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI GRAND'OR MILK &
WALNUTS

47 M 2020 03010 08/05/2020 HEIDI CHOCOLAT SA HEIDI CRÈME D'OR
CAPPUCCINO

48 M 2020 03011 08/05/2020 G-tech Power System SRL G-TECH

49 M 2020 03012 08/05/2020 MBRANDS ACCESSORIES SRL MBRANDS

50 M 2020 03014 08/05/2020 SC MEGA CONSTRUCT METAL
SRL

MEPA DESIGN

51 M 2020 03015 08/05/2020 ASMIN SWEET DISTRIBUTION
SRL

GIOXO PURIFYING
CLEANSING GEL

52 M 2020 03016 08/05/2020 EJOBS GROUP SRL WE ARE HR.

53 M 2020 03017 08/05/2020 ADRIAN STANICA Km ZerO

54 M 2020 03018 08/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one UNITED PROPERTIES

55 M 2020 03019 08/05/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one FLOREASCA LAKE

56 M 2020 03020 08/05/2020 ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE A
FILMULUI ROMÂNESC

FILMS IN FRAME

57 M 2020 03021 08/05/2020 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

DAMBOVITA MALL

58 M 2020 03022 08/05/2020 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

DAMBOVITA MALL

59 M 2020 03023 09/05/2020 SC AVICARVIL SRL La Provincia - Pui de la țară

60 M 2020 03024 09/05/2020 FLORENTINA ISTRATE SERVICIUL MEDICAL de
AMBULANTA VETERINARA -
SMAV

61 M 2020 03025 09/05/2020 RAZVAN-DANIEL COCA TrendyHOME

62 M 2020 03027 10/05/2020 ALCORP PRODESIGN SRL ZICO

63 M 2020 03028 10/05/2020 BOGDAN MARIAN SPĂTARU exhaustiv
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
64 M 2020 03029 10/05/2020 PRO DATA INTERNATIONAL

SRL
estelle
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(210) M 2020 02091
(151) 08/05/2020
(732) GR ESTETICA DISTRIBUTION

SRL, STR. AMMAN NR. 2B,
SUBSOL, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PLASMOGEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.11; 05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3735 C), turcoaz (Pantone 7466 C)

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02092
(151) 08/05/2020
(732) GR ESTETICA DISTRIBUTION

SRL, STR. AMMAN NR. 2B,
SUBSOL, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRP GEL PLASMOGEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2765C), portocaliu (Pantone 1585 C

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

10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02879
(151) 08/05/2020
(732) DAILY BEAUTY, ALEEA BARAJUL

BICAZ NR. 9, BL. M13, SC. 3, ET. 3,
AP. 414, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LOSANGE

(531) Clasificare Viena: 26.04.12; 26.04.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
3. Măşti de înfrumuseţare, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, preparate
pentru protecţia solară, produse cosmetice şi de
îngrijire a pielii, în special creme, lapte, loţiuni,
geluri şi pudre pentru faţă, corp şi mâini, lapte,
geluri şi uleiuri autobronzante şi după bronzare,
preparate pentru bronzare naturală, uleiuri şi
loţiuni de protecţie solară, geluri şi săruri pentru
baie şi duş pentru uz nonmedical, săpunuri,
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săpunuri de piele, geluri de baie, uleiuri de baie,
săruri de baie, perle de baie, loţiuni de
curăţare a pielii, exfoliante, măşti şi loţiuni tonice,
preparate de îngrijire şi aranjare a părului şi
anume şampoane, balsamuri, spray-uri si geluri
de finisare, geluri, spume, balsamuri şi preparate
sub formă de aerosol pentru coafură si îngrijirea
părului, spray-uri de păr, preparate pentru
colorarea şi decolorarea părului, preparate
pentru ondularea părului, deodorante de corp,
deodorante de corp non-medicale cu pudră,
preparate pentru bărbierit, produse pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, apă de toaletă,
uleiuri esenţiale pentru uz personal, uleiuri
parfumate, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac de unghii, piatră ponce, beţişoare de
bumbac şi tampoane de vată pentru scopuri
non-medicale, toate pentru utilizare pe corp,
șerveţele cosmetice, șerveţele impregnate cu
loţiuni, kituri şi seturi cadou care conţin preparate
de îngrijire a pielii şi/sau a părului de uz cosmetic,
produse de machiaj, în special fond de ten,
creion corector, rimel, fard de ochi, creioane
pentru ochi şi/sau sprâncene, rujuri, creioane
de buze, balsamuri de buze, pudră de faţă,
bronzante, fard de obraz, loţiuni hidratante,
demachiante, uleiuri esenţiale.
10. Aparate pentru tratarea acneei, aparate
pentru masajul estetic, lămpi cu arc
de mercur pentru uz terapeutic, aparate
folosite în termoterapie, aparate de masaj
acţionate electric, aparate de masaj prin
împachetări termice, aparate de masaj,
electrice sau neelectrice, lămpi de căldură
de uz medical, instrumente de masaj
manual, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea mușchilor, aparate pentru
tratamente cu căldură, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru scalp
care funcționează cu baterii, aparate pentru
stimularea terapeutică a mușchilor, aparate
pentru stimularea terapeutică a corpului, aparate
pentru vibromasaj, vibratoare cu aer cald
pentru uz medical, instrumente de chiropraxie,
centuri medicale electrice, aparate de masaj
pentru picioare, aparate electrice pentru masaje
estetice, de uz casnic, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj pentru gât, aparate
de masaj, role de spumă pentru masaj, aparate
electronice de stimulare pentru fizioterapie,
comprese termoelectrice de uz medical, role
de masaj electrice, dispozitive pentru mobilitate,
aparate electrice pentru terapie cu frecvențe
joase, aparate de masaj pentru spate,
aparate pentru terapie galvanică, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate pentru
tonifierea terapeutică a mușchilor, benzi de
kinesiologie, electrostimulatoare transcutanate

pentru stimularea nervilor, echipament pentru
exerciţii fizice., aparate pentru tonifierea
terapeutică a corpului, aparate pentru terapia
prin acupresiune, aparate terapeutice cu aer
cald, paturi de masaj de uz medical, scaune
de masaj, raze ultraviolete (lămpi cu - pentru
uz medical), aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, electrozi pentru neurostimularea
electrică transcutanată, aparate electrice de
masaj de uz personal, aparate electrice
de masaj pentru uz casnic, benzi pentru
acupresură, aparate de masaj pentru ochi, lămpi
cu cuarț pentru uz medical, aparate pentru
utilizare în tonifierea mușchilor pentru reabilitare
medicală, aparate pentru fototerapie, stimulatori
neuromusculari, radiatoare cu infraroșii pentru
uz terapeutic, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate pentru masaje
estetice, aparate de electrostimulare utilizate în
tratamentul terapeutic, aparate electrice pentru
masaje estetice, echipamente electroterapeutice
pentru tratamente de slăbire, pernuțe de masaj
termal, aparate non-electrice pentru masa.
35. Servicii de comerț, inclusiv comerț online
pentru produsele din clasele 3 și 10, servicii
de comerţ prin magazine, servicii de comerţ
online cu produse de înfrumuseţare şi îngrijire
personală, produse cosmetice, produse de
toaletă, preparate de îngrijire a pielii, preparate
de îngrijire a părului, parfumuri, servicii de
comandă online cu produse de înfrumuseţare
şi de îngrijire personală, produse cosmetice,
produse de îngrijire a pielii, produse de îngrijire a
părului, parfumuri şi produse pentru tratamente
de înfrumuseţare.

───────
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(210) M 2020 02927
(151) 08/05/2020
(732) CRISTIAN NEGREANU, ALEEA

CARPATI NR. 45D, BL. 45,SC.D,
ET. 1, AP. 68, JUD. MUREŞ,
TARGU MURES, 540311, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

OILMAG.RO BEST DEAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02; 02.09.16; 18.01.23

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, auriu, alb

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

1. Lichid de parbriz şi antigel.
4. Uleiuri, vaseline, lubrifianţi pentru scopuri
industriale.

───────

(210) M 2020 02966
(151) 08/05/2020
(732) Ciprian Ioan Popa, STR. LT.

NICULESCU ROMULUS BAZAR
NR. 35, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021873, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
traforate

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

6. Garduri metalice, balustrade metalice, scări
metalice, panouri metalice.
20. Mobilier.

───────

(210) M 2020 02967
(151) 08/05/2020
(732) GHEORGHE PETRE, STR.

ARIEŞULUI NR. 4, BL. 36A, AP. 12,
JUDEŢUL PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100404, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
COMPANIA CARE

SALVEAZĂ ROMÂNIA!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02968
(151) 08/05/2020
(732) GHEORGHE PETRE, STR.

ARIESULUI NR. 4, BL. 36 A, AP.
12, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100404, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
COMPANIE SOCIAL

RESPONSABILĂ! RO CSR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 02969
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI ChocoVenture
CRISPY DARK

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02970
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK MINI
DARK EXTREME 85%

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.02; 26.11.12

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02971
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK MINI
MIX COMPOSITIONS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.02; 26.11.12

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02972
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI PURE CREAMY MILK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.02; 26.11.12

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetarie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02974
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI PURE CREAMY WHITE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02975
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI SuperFruits
BLACKBERRY 75%cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02976
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI SuperFruits
BLACKCURRANT 75%cocoa

(531) Clasificare Viena: 02.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02978
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK ORANGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02979
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI SuperFruits
POMEGRANATE 75%cocoa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02980
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, OP 22, BUCURESTI,
190, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK PISTACHIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.23;
26.11.08

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie cu
zahăr, gheaţă comestibilă.

───────

(210) M 2020 02981
(151) 08/05/2020
(732) Gabi Gondos, STR. BISTRITA NR.

53, JUDEŢ VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
ASEPTIQ

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
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alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 02982
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GOURMET
BLACK CHERRIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse

de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02983
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK RASPBERRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02984
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI SIGNATURE DESSERTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02985
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI DARK
SALTED CARAMEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.03.23; 26.11.05; 25.01.19; 06.01.02

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02986
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI SIGNATURE

FRUITS & NUTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahar, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 02987
(151) 08/05/2020
(732) NTL-TPB PRODUCT S.R.L.,

COMUNA SINPAUL NR. 7, JUDEŢ
MUREŞ, SAT SINPAUL, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

NOVA TOP

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
2.  Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,

cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
19.  Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02988
(151) 08/05/2020
(732) MIRCEA TRIFU-MARIAN, STR.

ENERGIEI NR. 3, BL. 1, SC. B, ET.
1, AP. 19, JUDEȚUL ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA
MARIANA ADAM, STR. ENERGIEI
NR. 3, BL. 1, SC. B, ET. 1, AP. 19,
JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT LADANYI -
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. TRAIAN NR.
29E, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
510109, ALBA, ROMANIA

(540)

TRIFU IMOBILIARE MT

(531) Clasificare Viena: 24.17.21; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 02989
(151) 08/05/2020
(732) NTL-TPB PRODUCT S.R.L.,

SAT SINPAUL NR. 7, JUDEȚUL
MUREȘ, COMUNA SINPAUL,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
NOVA TOP

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi
artă. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
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în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.(Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02990
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI WINTERVENTURE
PRALINE DESSERT

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 02.05.23;
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.02

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 02991
(151) 08/05/2020
(732) MUZEUL NAȚIONAL AL

BUCOVINEI, STR. ȘTEFAN
CEL MARE NR. 33, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

MUZEUL NAȚIONAL
AL BUCOVINEI Mai
mult decât muzeu!

(531) Clasificare Viena: 01.01.04; 03.04.04;
24.01.05; 24.01.07; 24.01.09; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 02992
(151) 08/05/2020
(732) MOBILE MANIA SRL,

BULEVARDUL GEORGE ENESCU
NR. 16G, BL. 16G, SC. A, AP. 26,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PHONE GUARD

(531) Clasificare Viena: 16.01.11; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 02993
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI Bouquet

DARK & CHERRY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahar, gheață
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02994
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
MILK & HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 02.05.23;
26.11.03

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

30. Cacao, produse de patiserie și produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
și produse de cofetărie cu zahăr, gheață
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 02995
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI Bouquet

DARK & ESPRESSO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02996
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
WHITE & HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 02.05.23; 02.05.27; 06.01.04;
25.01.19

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

30.  Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 02997
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI Bouquet

MILK & COCONUT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 02998
(151) 08/05/2020
(732) TOADER NICOARĂ, STR.

MIRĂSLĂU NR. 2, AP. 79, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CAIET DE ANTROPOLOGIE
ISTORICĂ TITLUL
PUBLICAŢIILOR

Anul, nr. Luna şi anul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.11; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi cultural.

───────

(210) M 2020 02999
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEIDI Bouquet MILK

& HAZELNUTS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03000
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
DARK & HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 02.05.03; 02.05.27; 06.01.04;
25.01.19; 27.05.03

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03001
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
CARAMELIZED HAZELNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 02.05.23; 02.05.27; 06.01.04;
25.01.19; 08.01.22; 05.07.06

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03002
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
DARK & ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03003
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
MILK & ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03004
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
CARAMELIZED ALMONDS

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
08.01.19; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03005
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
ALMONDS & PISTACHIO

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
25.01.09; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03006
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI Moments
BLACK CHERRIES

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 06.01.02;
08.01.19; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03007
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
CARAMEL WALNUT

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 25.01.09;
06.01.02; 27.05.02; 27.05.09; 27.05.17;
27.05.24

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03008
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEIDI CRÈME
D'OR AMARETTO

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24; 06.01.02;
25.01.09

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetarie, ciocolată, prajiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03009
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI GRAND'OR
MILK & WALNUTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 25.01.09;
02.03.23; 02.03.30

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03010
(151) 08/05/2020
(732) HEIDI CHOCOLAT SA , BD.

BIRUINŢEI NR. 125-127, JUDEŢUL
ILFOV
, PANTELIMON, 077145 , ILFOV,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
PIAȚA CHARLES DE GAULLE
NR. 15, CLĂDIREA CHARLES
DE GAULLE, ET. 3, SECTOR
1 , BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HEIDI CRÈME D'OR
CAPPUCCINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.11; 02.03.23;
02.03.30; 25.01.09

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

30. Cacao, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, prăjiturici uscate (produse
de patiserie), bomboane de ciocolată, bomboane
şi produse de cofetărie cu zahăr, gheaţă
comestibilă.

───────

(210) M 2020 03011
(151) 08/05/2020
(732) G-tech Power System SRL, STR.

AVRAM IANCU NR. 109, JUD.
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

G-TECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
29.01.13; 26.11.03

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03012
(151) 08/05/2020
(732) MBRANDS ACCESSORIES SRL,

STR. SERGENT GHEORGHE
IORGA NR. 1, BL. 59B, SC.
2, ET. 4, AP. 119, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MBRANDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.22
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ceasuri inteligente, ochelari cu lentile de
soare atașabile (clip-on), ochelari de soare.
14. Gablonțuri din bronz, ace de cravată,
articole de bijuterie care conțin aur, articole
de bijuterie cu pietre ornamentale, articole de
bijuterie placate cu metale prețioase, articole de
bijuterie realizate din aliaje de metale prețioase,
articole de bijuterie semiprețioase, benzi din
fire flexibile purtate ca brățări (bijuterii), bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din bronz, bijuterii confecționate din metale
prețioase, bijuterii cu diamante, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii de corp, bijuterii de damă,
bijuterii din aur, bijuterii din cositor, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
neprețioase, bijuterii din pietre prețioase, bijuterii
din platină, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
fiind articole din metale prețioase, bijuterii pentru
cap, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii pandantive, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii personale,
bijuterii placate cu aliaje din metale prețioase,
bijuterii prețioase, bijuterii sub formă de articole
din pietre prețioase, bijuterii sub formă de
mărgele, brățări, brățări (bijuterii), brățări de
argint, brățări de aur, brățări de identificare

(bijuterii), brățări de plastic sub formă de bijuterii,
brățări din metale prețioase, brățări din mărgele,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări placate cu argint, brățări placate
cu aur, brățări și ceasuri combinate, broșe
(bijuterie), broșe (bijuterii), broșe decorative
(bijuterii), broșe placate cu aur (bijuterii), cercei,
cercei cu pandantiv, cercei de aur, cercei de
argint, cercei din metale prețioase, cercei placați
cu argint, cercei placați cu aur, cercei rotunzi,
coliere (bijuterii), coliere din metale prețioase,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, inele de argint, inele din
aur, inele din platină, inele placate cu argint, inele
placate cu aur, inele placate cu metale prețioase,
lanțuri (bijuterii), lanțuri de argint, lanțuri de aur,
lănțișoare de aur, lănțișoare de aur împletite,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, lănțișoare
de bijuterie pentru coliere, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri de bijuterii, lanțuri din metale
prețioase, lanțuri din metale prețioase pentru
brățări, lanțuri placate cu argint, lanțuri placate
cu aur, lanțuri răsucite (bijuterii) confecționate din
metale comune, lanțuri răsucite confecționate
din metale prețioase, medalioane, medalioane
(bijuterii), medalioane confecționate din metale
neprețioase, medalioane confecționate din
metale prețioase, pandantive, pandantive
confecționate din metale prețioase sau placate
cu acestea, podoabe (bijuterie), talismane
(bijuterii) din metale comune, talismane pentru
coliere, talismane pentru brățări, verighete,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din metal,
accesorii pentru ceasuri, brelocuri în formă
de ceas, brățări de ceas, brățări metalice
extensibile pentru ceasuri, brățări metalice
pentru ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână,
ceasuri automate, ceasuri de damă, ceasuri de
mână pentru utilizare în aer liber, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri sportive, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele din
plastic pentru
ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele, curele
pentru ceasuri din clorură de polivinil, lanțuri de
ceas.
18. Bagaje (pentru călătorie), bagaje de
călătorie, bagaje de mână, genți, genți de
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călătorie, genți de pânză, genți de umăr, genți
de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru
sport, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
sportive, genți tip sac, ghiozdane, mini-rucsacuri,
rucsacuri, rucsacuri de munte, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru alpiniști, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri pentru drumeții.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
vestimentare, ascoturi (cravate), bandane,
bentițe și manșete absorbante, benzi
antiperspirante pentru încheietură, bluze, bluze
cu glugă, bluze de antrenament, bluze de
trening, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, bustiere
sport, căciuli tip cagulă, cămăși, cămăși stil
sport, colanți, colanți pentru atletism, costume,
costume de gimnastică, costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, costume sportive pentru
jogging, cravate, curele din piele (îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), echipament
sportiv, fulare (îmbrăcăminte), fuste de tenis,
fuste tip tenis (fuste cu pantalon scurt),
geci, haine de stradă pentru băieți, haine
de stradă pentru bărbați, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete,
hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
îmbrăcăminte pentru femei, jachete care sunt
articole de îmbrăcă minte sport, jachete de
antrenament, îmbrăcăminte pentru fete, jachete
de tenis, jachete de trening, jachete din
bumbac, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete sport, jambiere, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), maiouri
de alergare, maiouri pentru atletism, maiouri
pentru sport, maiouri pentru ciclism, maiouri
sportive, pantaloni de antrenament, pantaloni
de sport, pantaloni de trening, pantaloni scurți,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sport care absorb umezeala, sacouri sport,
șorturi pentru sport, treninguri (pentru sport),
tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri de tenis, tricouri
pentru fotbal, tricouri sportive fără mâneci,
viziere (șepci), crampoane pentru ghete de
fotbal, ghete sport, încălțăminte de fotbal,
încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru femei, încălţăminte sport,
teniși, bentițe antitranspirante pentru cap, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, căciuli de blană
artificială, căciuli pentru ciclism, căciuli și șepci
pentru ski, șepci (articole de îmbrăcăminte),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,

crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, curele pentru
încălțăminte
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de comerţ online cu amănuntul, servicii
de comerţ cu amănuntul, Servicii de vânzare cu
ridicata, publicitate.

───────

(210) M 2020 03014
(151) 08/05/2020
(732) SC MEGA CONSTRUCT METAL

SRL, STR. ION GHICA NR. 240A,
GHERGANI, JUD. DÂMBOVIŢA,
RĂCARI , DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MEPA DESIGN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
6. Mici articole de fierărie.

───────
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(210) M 2020 03015
(151) 08/05/2020
(732) ASMIN SWEET DISTRIBUTION

SRL, SAT SINDRILITA, DN 2, JUD.
ILFOV, COM. GANEASA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GIOXO PURIFYING
CLEANSING GEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10

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

clase:
5. Dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante,
șervețele dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
dezinfectante folosite pentru igienă, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), produse pentru odorizarea
aerului, prosoape sanitare, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți.
35. Administrarea vânzărilor, administrație
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane.
39. Ambalarea produselor, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, depozitare de produse,
servicii de distribuție, servicii de împachetare și
ambalare, transport și depozitare.

───────

(210) M 2020 03016
(151) 08/05/2020
(732) EJOBS GROUP SRL, B-DUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 9-9A,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WE ARE HR.

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
24.17.01

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

9. Publicaţii electronice, descărcabile, buletine
informative descărcabile (newsletter-ere),
reviste electronice, descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru recrutarea de
personal, aplicații software descărcabile pentru
resurse umane, podcast-uri descărcabile.
16. . Publicații tipărite, reviste, fotografii, buletine
informative, fluturași publicitari.
35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
recrutare de personal, plasare de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la recrutarea de personal, consultanță
privind plasarea personalului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
consultanță în afaceri, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de evenimente
publicitare, publicitate exterioară, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, scrierea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
promovare de produse și servicii pentru terți,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, publicitate,
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administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
închiriere de spațiu publicitar online, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
furnizare de spațiu publicitar în medii
electronice, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
și spațiu publicitar, producţia de clipuri
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, servicii de revizuire a
articolelor din reviste, realizarea abonamentelor
la reviste.
41. Publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, publicare online de buletine
informative (newsletter-ere), publicarea de
reviste, furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, producția de
emisiuni de radio și de televiziune, servicii
de publicare online, publicare multimedia,
instruire de personal, servicii de consultanță
privind educația și pregătirea profesională a
managerilor și a personalului, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, fotografie, servicii
de instruire în domeniul resurselor umane,
furnizare online de reviste cu articole în
domeniul resurse umane și recrutare și
plasare de personal, servicii de scriere pentru
bloguri, scriere de texte, cu excepția textelor
de publicitate, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), producție de
animații, prezentări audiovizuale, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizarea de
evenimente în scopuri educaționale, culturale și/
sau de divertisment, organizare de webinare,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, furnizare de conținut audio si video
online nedescărcabil.
42. Platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje

(serviciu IT), asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, crearea și găzduirea de site-uri web.

───────

(210) M 2020 03017
(151) 08/05/2020
(732) ADRIAN STANICA, STR.

ROZELOR NR. 15, BL. C16, SC.
A, ET. 2, AP. 7, JUD. CONSTANTA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ȚEPEȘ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Km ZerO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.24;
26.11.03; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurant, cafenea și bar, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, cazare temporară, servicii hoteliere,
rezervări pentru cazarea temporară, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor).

───────
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(210) M 2020 03018
(151) 08/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one UNITED PROPERTIES

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

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

───────

(210) M 2020 03019
(151) 08/05/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
one FLOREASCA LAKE

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

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

───────

(210) M 2020 03020
(151) 08/05/2020
(732) ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE

A FILMULUI ROMÂNESC, BD.
AVIATORILOR NR. 43, ET.1,
CAM. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MUSAT SI ASOCIATII –
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, BD. AVIATORILOR NR.43,
ETAJ 4, CAMERA 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FILMS IN FRAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.07;
26.04.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), negru (Pantone 7540C)

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

9. Reviste electronice, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, podcast-uri
descărcabile, pișiere digitale (podcast), publicații
electronice descărcabile, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicații
care pot fi descărcate.
16. Reviste (publicații periodice), publicații
educative (tipărituri), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații periodice tipărite în
domeniul artelor figurative, publicații periodice.
38. Transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting, transmisie on-line de publicații
electronice.
41. Publicare de reviste electronice, publicare
de reviste, publicare de reviste pe internet,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii educative în arta cinematografiei,
prezentare de filme cinematografice, servicii de
informații despre programul filmelor, prezentare
de filme, prezentări de filme în scopuri
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educative, furnizare de informații despre filme,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, servicii de creare
(redactare) de podcast-uri, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, difuzare de
materiale educative, organizare de seminarii
educative, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
organizare de conferințe în materie de activități
culturale, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, pregătire de programe de știri
pentru cinema, editare de publicații, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare de expoziții în scop
educativ.
42. Găzduirea de podcasturi.

───────

(210) M 2020 03021
(151) 08/05/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU
NR. 201, ETAJ 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DAMBOVITA MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16;
26.04.18; 26.13.25

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

7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 03022
(151) 08/05/2020
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU
NR. 201, ETAJ 11, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DAMBOVITA MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.16;
26.04.18; 26.13.25

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

7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 03023
(151) 09/05/2020
(732) SC AVICARVIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR.1, JUDEŢUL
VÂLCEA, FRÂNCEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B,
AP. 52, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La Provincia - Pui de la țară

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

29. Carne și extracte din carne de pui.
31. Păsări vii, furaje și cereale pentru păsări.
35. Servicii de comerț en-gors și en-detail a
cărnii și extractelor de carne de pui.
40. Servicii de prelucrare a produselor din carne
de pui.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
08/05/2020-10/05/2020

(210) M 2020 03024
(151) 09/05/2020
(732) FLORENTINA ISTRATE, STR.

ARGESELU NR. 3, BL. A4, SC.
2, ET. 4, AP. 30, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SERVICIUL MEDICAL

de AMBULANTA
VETERINARA - SMAV

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

39. Servicii de ambulanță, transport cu
ambulanța.

───────

(210) M 2020 03025
(151) 09/05/2020
(732) RAZVAN-DANIEL COCA, STR.

EROU ION SCORTAN NR.57,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TrendyHOME

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.17

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

24. Lenjerie de pat și pături, cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), așternuturi de pat (lenjerie),

lenjerie de pat pentru bebeluși, articole textile
utilizate ca lenjerie de pat, lenjerie de pat.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate online, servicii de
comenzi online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 03027
(151) 10/05/2020
(732) ALCORP PRODESIGN SRL,

ALEEA CRISTINA NR. 3, BL. 3,
SC. C, ET. 1, AP. 4, CAMERA 1,
JUDEȚUL TULCEA, TULCEA,
820200, TULCEA, ROMANIA

(540)

ZICO

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.23;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.17; 29.01.15

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase
neprelucrate sau semiprelucrate, coarne,
fanoane de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar
galben.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03028
(151) 10/05/2020
(732) BOGDAN MARIAN SPĂTARU ,

BD. UNIRII NR. 11, BL. 11B, ET. 2,
AP. 7, JUDEŢUL BUZĂU, BUZĂU,
120190, BUZĂU, ROMANIA

(540)
exhaustiv

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

35. Publicitate, administrație comercială,
publicitate pentru site-urile web ale firmelor,
închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
redirecționare a site-urilor web, furnizarea
accesului la site-uri web
pe internet, închirieri de timpi de acces la site-uri
web.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), design de site-uri web, proiectare de site-
uri web, întreținere
de site-uri web, găzduire de site-uri web pentru
terți, proiectare și întreținere de site-uri web
pentru terți,
proiectare de pagini principale și de site-uri web,
creare și design de site-uri web pentru terți,
consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, găzduirea unui site web online
pentru crearea și găzduirea de micro site-
uri web pentru afaceri, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de pagini principale și site-uri web, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, creare,
întreținere și găzduire de site-uri web pentru
alte persoane, proiectare și actualizare de
pagini principale și de site-uri web, proiectare
și realizare de pagini principale și de site-uri
web, găzduire și închiriere de spațiu de memorie
pentru site-uri web, servicii de
testare a gradului de încărcare a site-urilor web,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online
pentru terți, consultanță privind crearea și
proiectarea de site-uri web pentru comerț

electronic, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
creare și design de indexuri de informații bazate
pe site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației).

───────

(210) M 2020 03029
(151) 10/05/2020
(732) PRO DATA INTERNATIONAL

SRL, ŞOS. PANDURI NR. 35,
BL. P1B, SC. A, ET. 6, AP. 28,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050655,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

estelle

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți,
vopsele, cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură, rășini naturale în stare brută, metale sub
formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă, toner pentru imprimare,
tonere,
toner (cerneluri) pentru fotocopiatoare, toner
pentru imprimare offset, tonere introduse în
cartușe, toner
pentru imprimante şi copiatoare, tonere
(cerneluri uscate) pentru copiere (imprimare),
cartușe de toner (încărcate)
pentru fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute,
pentru faxuri, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare termice, cartușe cu toner pentru
folosirea la calculator, cartușe de toner
(încărcate) pentru
imprimante matriciale, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare fotografice,
cartușe de toner,
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umplute, pentru imprimante laser, toner pentru
imagini uscate pentru echipament de fax, cartușe
de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare electrostatice,
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini de
fotocopiat,
cartușe de toner (încărcate) pentru imprimante
cu laser, toner în cartuș pentru dispozitive de
imprimare
computerizată, cartușe umplute cu toner (pentru
imprimante și fotocopiatoare), cartușe umplute
cu toner
pentru imprimante de calculator, cartușe de
toner pline pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe de
toner, umplute, pentru mașini de imprimat,
cartușe de toner, umplute, pentru imprimante cu
jet de cerneală,
cerneală invizibilă, cerneală iridiscentă, cerneală
pentru planografie, cerneală pentru tatuaje,
cerneală
pentru piei, cerneală pentru mimeograf, cerneală
pentru heliogravură, cerneală pentru serigrafie,
cerneală
de termografie, cerneală pentru pielărie,
cerneală de tipar, cerneală pentru imprimante,
cerneală pentru
imprimante cu jet de cerneală, cerneală sub
formă de cartușe, lacuri pentru cerneală de
imprimare, cerneală
pentru imprimante și copiatoare, cartușe cu
cerneală solidă (încărcate) pentru imprimante cu
jet de cerneală,
cartușe cu jet de cerneală (umplute), cerneală de
imprimat cu conductivitate electrică, cartușe de
cerneală,
umplute, pentru faxuri, cartușe umplute
cu cerneală comestibilă, pentru imprimante,
cerneală pe bază de
cinabru (chinovar) pentru marcarea animalelor,
cerneală pentru confecționarea de foi în culori
multiple cu
transfer la uscat
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile,

software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante, cartușe de toner,
goale, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, neumplute,
pentru faxuri, cartușe de toner (goale) pentru
imprimantele cu
laser, cartușe de toner, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de
cerneală, neumplute,
pentru fotocopiatoare, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru faxuri, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru
imprimantele de calculator, cartușe de cerneală,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe cu
cerneală solidă pentru imprimante cu jet (goale),
cabluri audio, cabluri telefonice, cabluri optice,
cabluri
USB, cabluri electrice, cabluri prelungitoare,
cabluri coaxiale, cabluri electronice, cabluri
ethernet, cabluri
SCART, cabluri video, detectoare de cabluri,
cabluri de aprindere, cabluri de termocupluri,
cabluri pentru
modem, cabluri de microfon, cabluri telefonice
electrice, cabluri adaptoare (electrice), cabluri
electrice
izolate, cabluri de măsură, conectori de cabluri,
cabluri de testare, cabluri pentru calculatoare,
cabluri de
telecomunicații, cabluri pentru imprimante,
cabluri de conectare, cabluri pentru baterii,
cabluri USB
luminoase, cabluri de curent, cabluri și
fire, mănunchiuri de cabluri, cabluri electrice
subacvatice,
adaptoare pentru cabluri, cabluri cu manșon,
cabluri pentru boxe, cabluri pentru antene,
cabluri de împământare, mufe pentru cabluri
electrice, cutii ramificație cabluri telefonice,
paturi de cabluri (conducte),
canale de cabluri electrice, învelișuri pentru
cabluri electrice, canale pentru cabluri electrice,
conectoare
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pentru cabluri audio, cutie pentru cabluri
electrice, instalații de cabluri electrice, cabluri de
telegraf
electrice, cabluri de interfață electrice, cabluri de
fibră optică, cabluri din fibră optică,
cabluri de fibră optică , cabluri electrice de
montare, conectori pentru cabluri electrice,
cabluri cu bandă plată, cabluri pentru relee radio,
fascicule de cabluri electrice, conectori pentru
cabluri
coaxiale, cabluri electrice de conectare, cabluri
pentru sincronizarea datelor, testere de cabluri
audio,
cabluri adaptoare pentru căști, cabluri electrice
de încărcare, cabluri de măsurare multimetrică,
marcaje de
identificare a cablurilor pentru cabluri electrice,
cabluri de extensie pentru telefon, manșoane
flexibile pentru
cabluri electrice, cabluri de conectare pentru
telefon, cabluri electrice rezistente la căldură,
cabluri electrice
cu izolație minerală, cabluri de transmisie pentru
antenă, blocuri de conexiuni (cabluri electrice),
cabluri de
demaror pentru motoare, cabluri electrice
folosite la conectări, cabluri coaxiale care conțin
filtre, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, cabluri
electrice acoperite cu cauciuc, cabluri USB
pentru telefoane
mobile, tuburi de protecție pentru cabluri
electrice, conectori cu fișă pentru cabluri
electrice, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
conectoare cu filet pentru cabluri electrice,
cabluri pentru
transmisia de semnale optice, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri), adaptoare de gen pentru
cabluri
coaxiale, materiale pentru conducte de
electricitate (fire, cabluri), cabluri de conexiune
mobilă de înaltă
definiție, cabluri pentru testarea prizelor de
pământ (electrice), cabluri pentru interfețe
multimedia de înaltă
definiție, cabluri electrice acoperite cu un strat
de email, cutii de joncțiune pentru stocarea
joncțiunilor de
cabluri, transmițătoare optice utilizate cu cabluri
din fibră optică, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, cabluri electrice pentru
transmiterea de sunete și imagini, adaptoare de
gen (adaptoare de
cabluri) pentru telefoane mobile, cabluri
pentru transmiterea și recepția semnalelor de
televiziune prin cablu,

compact discuri, discuri compacte video,
discuri compacte înregistrate, discuri compacte
preînregistrate,
discuri compacte laser, discuri compacte goale,
carcase pentru compact-discuri, inscriptoare de
discuri
compacte, discuri compacte (audio-video),
discuri compacte video preînregistrate, discuri
compacte de date,
dispozitive de înregistrat compact-discuri, discuri
compacte preînregistrate cu jocuri, suporturi
adaptate
pentru discuri compacte, dispozitive de redare
pentru discuri compacte, discuri compacte și CD-
ROM-uri
interactive, recipiente de stocare adaptate pentru
discuri compacte, cititoare de compact-discuri
folosite la
calculatoare, CD-uri pre-înregistrate (compact
discuri interactive), discuri compacte cu lectură
laser (CDROM-uri), unități de CD-ROM,
dispozitive pentru înregistrarea CD-ROM-urilor,
CD-uri audio, huse
pentru CD-uri, cititoare CD portabile, CD-uri
cu muzică, CD-ROM-uri fără conținut pentru
înregistrare
audio sau video, CD-ROM-uri pre-înregistrate,
CD-ROM-uri care conțin registre telefonice
electronice,
înregistratoare de CD-uri, huse pentru CD-
playere, CD-uri pre-înregistrate cu muzică,
dispozitive de curăț
are pentru CD-uri, CD-uri de curățare a lentilelor
laser, DVD playere, DVD-uri, inscriptoare DVD,
DVD-uri
preînregistrate, DVD playere portabile, DVD-
uri interactive, carcase pentru DVD-uri, sisteme
micro DVD,
unități pentru DVD-uri, DVD-uri fără
conținut, huse pentru DVD playere, DVD-uri
preînregistrate cu
jocuri, DVD-uri inscriptibile fără conținut, DVD-
uri preînregistrate cu muzică, DVD-uri pre-
înregistrate
pentru exerciții, DVD-uri pre-înregistrate pentru
fitness, discuri optice, discuri optice goale,
discuri
magnetice optice, unități pentru discuri optice,
discuri de înregistrare optice, cititoare de discuri
optice,
discuri optice cu înregistrări audio, discuri optice
care conțin muzică, aparate pentru citirea
discurilor.
optice, conectori (electricitate), conectori
coaxiali, conectori optici, conectori electrici
izolați, conectori tip
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Jack, conectori electrici pentru terminale,
conectori pentru fibră optică, conectori
multimedia pentru
vehicule, cleme crocodil (conectori electrici),
conectori de înaltă tensiune pentru bujii,
conectori cu pini de
uz electric, conectori din metal pentru cabluri
cu filet, încărcătoare USB, încărcătoare,
încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încă
rcătoare pentru țigarete electronice,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru mașini electrice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare USB pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, încărcătoare de
rețele de alimentare, încărcătoare rapide pentru
dispozitive
mobile, încărcătoare pentru articole electronice
pentru fumători, încărcătoare de baterii pentru
telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcă
toare pentru baterii cu compensator de
temperatură, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de jocuri
video pentru acasă, alimentatoare pentru
acumulatoare, alimentatoare cu tensiune
stabilizată, aplicații software pentru web,
software de dezvoltare a
unui site web.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de desen
și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, cerneală, cerneală pentru stilouri,
batoane de
cerneală (produse de papetărie), cerneală de
scris, recipiente pentru cerneală, panglici de
cerneală, cerneală pentru desen,
cerneală de caligrafie, batoane de cerneală
(sumi), benzi impregnate cu cerneală, stilouri cu
cerneală
chinezească, cartușe cu cerneală pentru stilouri,
bobine pentru panglicile de cerneală, cerneală
pentru

instrumente de scris, tampoane de ungere cu
cerneală, cartușe de cerneală pentru stilouri,
cerneală de
marcare pentru papetărie, role de cerneală
pentru mașini de birou, rezerve cu cerneală
pentru instrumente
de scris, pastă de cerneală roșie folosită la
sigilii, panglici de cerneală pentru imprimante de
calculator,
benzi impregnate cu cerneală pentru aparate de
multiplicat, benzi impregnate cu cerneală pentru
mașinile de
reprodus documente, foi impregnate cu
cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi, cerneală pentru marcare care
conține materiale biologice destinate utilizării la
autentificarea obiectelor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet.

───────
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