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Cereri Mărci publicate în 17/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05206 10/09/2020 VODAFONE ROMÂNIA SA Mentinem Romania Conectata

2 M 2020 05207 10/09/2020 VODAFONE ROMÂNIA SA Tinem Romania Conectata

3 M 2020 06401 10/09/2020 S.C. PRO TELECOM
BUSINESS S.R.L.

LOCAL TRAVEL

4 M 2020 06402 10/09/2020 S.C. PRO TELECOM
BUSINESS S.R.L.

LOCALTRIP

5 M 2020 06403 10/09/2020 S.C. NETCRUISER SERVICE
S.R.L.

amjob.ro

6 M 2020 06404 10/09/2020 ALEXANDRU ECHERT Ečhart

7 M 2020 06405 10/09/2020 CONTEGO INVESTMENT
GROUP SRL

CIȘMIGIU

8 M 2020 06406 10/09/2020 IOSIF-MIRCEA VLAICU HRT TOPOLOG

9 M 2020 06407 10/09/2020 S.C. LACECA S.A. S.C. LACECA S.A. - Centrul
de Cercetare pentru Calitatea
Produselor Textile și Protecția
Mediului

10 M 2020 06408 10/09/2020 LIME MEDICALS SRL LIME MEDICAL

11 M 2020 06409 10/09/2020 VOSCA S.R.L. Vila Uno

12 M 2020 06411 10/09/2020 IOANA OBADEAN GRILLZY

13 M 2020 06413 10/09/2020 GHENADIE CEBANU IAŞI CLUBUL FOTOGRAFILOR

14 M 2020 06414 10/09/2020 BEAVYS LOUNGE S.R.L. AiuReA

15 M 2020 06415 10/09/2020 GEORGE CRISTIAN ISTRATE
DRAGOŞ ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ KELMER

summermag

16 M 2020 06416 10/09/2020 GEORGE CRISTIAN ISTRATE
DRAGOŞ ALEXANDRU
CÂRNICI
GELU IONUŢ KELMER

wintermag

17 M 2020 06417 10/09/2020 PETRU PAVELIUC Petran. Joy. Passion. Freedom.

18 M 2020 06418 10/09/2020 RESTART ENERGY ONE SRL RESTART ROMÂNIA

19 M 2020 06419 10/09/2020 IMPLANT EXPERT DENTAL
LAB SRL

DentaLab

20 M 2020 06420 10/09/2020 WISELY ONLINE SERVICES
SRL

Învață cu Wisely
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 06421 10/09/2020 OANA-FLORENTINA SPATARU COVY

22 M 2020 06422 10/09/2020 ABDULKARIM MOKHLES HOTZEASS

23 M 2020 06423 10/09/2020 SC GEMI CENTRE SRL GEMI

24 M 2020 06424 10/09/2020 EPIC WEB SRL Telegrafonline

25 M 2020 06426 10/09/2020 ROMANIAN FINANCIAL
NETWORK SRL

my BUSINESS IN ROMANIA

26 M 2020 06427 10/09/2020 DANIEL OȚIL
GRATAR ȘI VORBE SRL

The GRILL meet & meat

27 M 2020 06428 10/09/2020 GEORGEL MITRUȚ GHIRITI MEDGEODENT
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(210) M 2020 05206
(151) 10/09/2020
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mentinem Romania Conectata
(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, distribuia,
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, dispozitive de calculat,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2020 05207
(151) 10/09/2020
(732) VODAFONE ROMÂNIA SA, STR.

BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
ET. 8, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Tinem Romania Conectata

(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, distribuia,
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, dispozitive de calculat,
computere şi dispozitive periferice pentru
computere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────
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(210) M 2020 06401
(151) 10/09/2020
(732) S.C. PRO TELECOM BUSINESS

S.R.L., STR. TUDOR ARGHEZI NR.
2, BL. MS2, SPAȚIUL COMERCIAL
2, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCAL TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 06402
(151) 10/09/2020
(732) S.C. PRO TELECOM BUSINESS

S.R.L., STR. TUDOR ARGHEZI NR.
2, BL. MS2, SPAȚIUL COMERCIAL
2, CAMERA 2, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCALTRIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────
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(210) M 2020 06403
(151) 10/09/2020
(732) S.C. NETCRUISER SERVICE

S.R.L., STR. ROMEO POPESCU
NR. 46, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
amjob.ro

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

35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06404
(151) 10/09/2020
(732) ALEXANDRU ECHERT, STR.

ALBA IULIA NR. 9, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

Ečhart

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01

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

clase:
30. Praline de ciocolată, batone de ciocolată,
fructe confiate în ciocolată, ciocolată, bomboane.
35. Servicii de comerț online și offline cu
produsele clasei 30: praline de ciocolată,
batone de ciocolată, fructe confiate în ciocolată,
ciocolată, bomboane, servicii de publicitate și
marketing.

───────

(210) M 2020 06405
(151) 10/09/2020
(732) CONTEGO INVESTMENT GROUP

SRL, BD. REGINA ELISABETA
NR. 54, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CIȘMIGIU

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

32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe.

───────

(210) M 2020 06406
(151) 10/09/2020
(732) IOSIF-MIRCEA VLAICU, STR.

GAROAFELOR NR. 2, BL. M3B,
SC. B, ET. 4, AP. 17, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HRT TOPOLOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bar,
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servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cazare
temporară, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de motel, rezervări
pentru cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 06407
(151) 10/09/2020
(732) S.C. LACECA S.A., SPLAIUL

INDEPENDENTEI 202B, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

S.C. LACECA S.A. - Centrul
de Cercetare pentru
Calitatea Produselor

Textile și Protecția Mediului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.01; 05.03.13;
19.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
PMS 2955), verde (Pantone PMS 370),
alb

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială.

───────

(210) M 2020 06408
(151) 10/09/2020
(732) LIME MEDICALS SRL, STR.

GRIVITA NR. 160, CAMERA 4,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT. 19, SECTOR
1 , BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LIME MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.12

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

5. Produse igienice pentru medicină, plasturi
și materiale pentru pansamente, substanțe
de sterilizare, soluții de sterilizare, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale, produse medicinale pentru
curățarea dinților, fungicide
de uz medical, dezinfectante, dezinfectante
pentru instrumente medicale,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale,
produse dezinfectante de uz menajer.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi, bonete
chirurgicale, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici, halate medicale,
halate pentru izolare, de uz medical,
halate chirurgicale, măști medicale, măști
chirurgicale, măști utilizate de personalul
medical, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, mănuși chirurgicale, mănuși de
uz medical, mănuși de uz spitalicesc, mănuși de
uz chirurgical, mănuși pentru
uz veterinar, mănuși folosite la examinarea
medicală, mănuși de protecție de uz
medical, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, mănuși de protecție utilizate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/09/2020

de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, mănuși pentru uz
stomatologic, mănuși de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul
medical, îmbrăcăminte de protecție de uz
medical, viziere de protecție pentru uz
medical, măști de protecție respiratorie de uz
medical, bonete de protecție pentru păr, pentru
medici veterinari, ecrane de protecție pentru față,
de uz medical.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar,
dușuri de decontaminare portabile (dispozitive
independente), autoclave pentru
sterilizare, instalații pentru sterilizare, aparate de
sterilizare pentru uz medical,
aparate de sterilizare pentru instrumente
chirurgicale, instalații de sterilizare pentru
instrumente medicale, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți.
16. Hârtie și carton, foi, folii și pungi din material
plastic pentru împachetare și
ambalare, pungi de hârtie destinate utilizării în
sterilizarea instrumentelor medicale,
bavete din hârtie, bavete cu mâneci, din hârtie,
hârtie absorbantă, hârtie
termosensibilă, șervețele de hârtie, prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, hârtie de toaletă, ambalaje ermetice din
hârtie, pungi de unică folosință din hârtie sau
plastic
pentru sterilizare.
21. Periuțe de dinți, periuțe pentru limbă, cutii
pentru periuțe de dinți, recipiente
pentru periuțe de dinți, suporturi pentru periuțe
de dinți, capete pentru periuțe de
dinți electrice, periuțe de dinți care se pun pe
degete pentru bebeluși, truse de
îngrijire dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, aparate cu jet de apă (dușuri de gură)
pentru curățarea dinților si gingiilor, pahare din
plastic sau hârtie, distribuitoare de role de
hârtie igienică.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, în special produse medicale și
produse de uz medical (exceptînd
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 vânzare

cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor 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 06409
(151) 10/09/2020
(732) VOSCA S.R.L., STR. ION HELIADE

RADULESCU, NR. 139, JUDEŢ
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
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)
Vila Uno

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

43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de cazare pentru
vacanțe, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, asigurare de cazare temporară pentru
lucru, rezervări de spații de cazare temporară,
organizare și furnizare de cazare temporară,
rezervare pe internet de cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 06411
(151) 10/09/2020
(732) IOANA OBADEAN, ALE.

BOTORANI NR. 8, BL. V84, SC. 3,
AP. 65, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

GRILLZY

(531) Clasificare Viena:
11.01.04; 11.01.09; 11.01.25; 01.01.05;
26.11.12; 01.15.05; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2168 XGC), portocaliu (Pantone 2347
XGC), galben (Pantone 137 XGC),
verde deschis(Pantone 9544 U),
albastru (Pantone 660 XGC)

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
cereale procesate, amidon și produse din
acestea, preparate pentru copt și drojdie,
sare, mirodenii, arome și condimente, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, alimente
cu paste la conservă, alimente preparate pe
bază de tăieței, alimente sărate preparate din
făină de cartofi, amestecuri de ovăz care
conțin fructe uscate, ananas pané, bruschete
(tartine), baghete umplute, banane pané, baozi
(chifle umplute), batoane alimentare pe bază
de ciocolată gata de mâncat, batoane pe bază
de cereale ca substituți alimentari, batoane
pe bază de ciocolată ca substituți alimentari,
bibimbap (orez amestecat cu legume și carne

de vită), biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți crocanți condimentați, biscuiți crocanți
din cereale, biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți
cu aromă de carne, biscuiți cu aromă de plante,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, biscuiți
umpluți cu brânză, blaturi de pizza, blaturi de
pizza coapte în prealabil, boabe de porumb
prăjite, brioșe, bulete de brânză expandate
(snacksuri de porumb), bulete din orez, burritos
(mâncare mexicană), chalupa (tortilla fel de
mâncare mexicană), chifle cu pastă de fasole,
chifle fierte în aburi umplute cu carne tocată
(nikumanjuh), chifle umplute, chifle înăbușite
umplute cu pastă de fasole roșie, chimichanga
(burrito umplut), chipsuri de creveți, chipsuri
de porumb, chipsuri de porumb cu gust de
alge, chipsuri de porumb cu gust de legume,
chipsuri din aluat wonton, chipsuri din cereale,
chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe bază
de cereale, chipsuri taco, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
clătite, clătite americane, clătite congelate, clătite
cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), covrigei, covrigei moi, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise (sandvişuri),
crusta de pizza, empanada, enchilada (tortillas
gătită cu specific mexican), fajitas (tortilla fel
de mâncare mexicană), feluri de mâncare în
special pe bază de orez, floricele de porumb,
floricele de porumb pentru preparare la cuptorul
cu microunde, floricele de porumb preparate,
floricele de porumb învelite în caramel, floricele
de porumb învelite în caramel, cu alune, floricele
glasate cu zahăr, friganele congelate, frigănele,
fulgi din cereale, fulgi de cereale uscate, fulgi de
orez, fulgi pita, galuște (aluat) chinezești umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), gustări alimentare pe bază de
cereale cu gust de brânză, gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, gustă ri alimentare
fabricate din porumb sub formă expandată,
gustări care constau în principal din pâine,
gustări din porumb, gustări din porumb expandat
cu gust de brânză, gustări din tortilla, 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 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, găluște
de creveți, găluște de orez, găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
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găluști (aluaturi) chinezești gătite în abur
(shumai, gătite), găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), gustări sărate pe bază
de cereale, gustări sărate pe bază de porumb,
hamburgeri cu brânză (sandvişuri), hamburgeri
fiind gătiți și introduși în chifle (sanvişuri),
hamburgeri introduși în chifle (sandvişuri), hot
dog (sandvișuri), jeleu de hrișcă (memilmuk),
jiaozi (găluști umplute), lasagna (aluat umplut),
lipii cu pui, macaroane cu brânză, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri congelate constând în
principal din orez, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri criodesicate
în care pastele sunt ingredientul principal,
mâncăruri gata preparate, deshidratate sau
lichide, mai ales pe bază de paste, mâncăruri
gătite, uscate și lichide, în principal pe bază
de orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
pregătite pe bază de orez, mâncăruri preparate
care conțin (în principal) orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
în special pe bază de paste, înveliș pentru
sandvișuri, mâncăruri preparate pe bază de
orez, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, nachos chipsuri de
porumb (mâncare tradițională mexicană),
okonomiyaki (clătite sărate japoneze), orez
dulce cu nuci și jujubă, denumit și măslin
dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella (mâncare pe
bază de orez), paste făinoase umplute, pateuri
cu cârnați, pizza, pizza (preparată), pizza
congelată, pizza conservată, pizza proaspătă,
pizza refrigerată, pizza împăturită (calzone),
pizze negătite, plăcinte, plăcinte cu carne,
plăcinte cu carne de pasăre sau de vânat,
plăcintă cu carne, pătrățele cu ovăz, plăcinte cu
carne (preparate), plăcinte cu carne de pasăre,
plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu carne de
pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte cu legume,
plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește, plăcinte
cu vânat, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, popcorn aromat,
porumb fript, porumb procesat pentru floricele,
porumb prăjit, produse alimentare preparate
sub formă de sosuri, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, produse
de patiserie conținând legume și pește, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, prăjituri din mei, prăjituri
din orez cleios (chapsalttock), prăjitură de

orez tradițională coreană (injeolmi), produse
de patiserie conținând legume și carne de
pasăre, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie din legume și
carne, produse din patisserie congelate umplute
cu carne, produse pentru gustări conținând
în principal cereale, produse pentru gustări
preparate din amidon de porumb, produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din făină de cereale,
produse pentru gustări preparate din făină de
orez, produse pentru gustări preparate din făină
de porumb, produse pentru gustări preparate din
făină de soia, produse pentru gustări preparate
din pesmet, quesadilla (tortilla umplută, preparat
culinar mexican), quiche (tarte sărate), ramen
(fel de mâncare japonez pe bază de tăiței),
ravioli, ravioli
(preparate), rizoto, rulouri cu cârnați proaspeți,
rulouri cu ou, rulouri de primăvară, salate de
paste, salată de macaroane, salată de orez,
sandviș din brânză topită, sandviș din brânză
topită și șuncă, sandvișuri, sandvișuri care conțin
carne de vită tocată, sandvișuri care conțin file de
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sendvișuri cu carne de curcan,
snacksuri din grâu extrudat, snacksuri răsucite
cu gust de brânză, spaghete cu sos de roșii la
conservă, spaghetti cu chiftele, sushi, tabbouleh
(salată libaneză), taco, tartă de orez, terci de
dovleac (hobak-juk), tortillas, turte de mălai
fierte într-un înveliș de frunze, tăiței chow mein
(mâncăruri pe bază de tăieței), tăiței prăjiți cu
legume (japchae), tăiței ramen, turte de orez
sote (topokki), turte din orez, turte din orez
învelite în ciocolată, vafe congelate, wonton
(aluat umplut), batoane de cereale și batoane
energizante, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
pâine, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuit graham pentru tarte, aluat pentru biscotti,
aluaturi împletite prăjite, alune trase în ciocolată,
amestec kheer (budincă de orez), amestecuri
de ciocolată caldă, produse de cofetărie pe
bază de arahide, arahide crocante (produse
de cofetărie), arome pe bază de ciocolată,
batoane de nuga învelite în ciocolată, batoane
din aluat prăjit (youtiao), bezele, biscuiti cu gust
de brânză, biscuiți crackers cu aromă de fructe,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, boabe de cafea învelite în zahăr,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie (yohkan),
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budinci, budinci yorkshire, budinci de orez,
budinci gata preparate, budincă de griș, budincă
de orez, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, cozonac pandoro, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), creme pe bază de
cacao sub formă de produse tartinabile, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, cremă de ciocolată pentru
pâine, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi cremă instant, deserturi cu
musli, deserturi pe bază de ciocolată, deserturi
preparate (pe bază de ciocolată), deserturi
preparate (produse de cofetărie), drajeuri dulci
(nemedicinale), dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
pe bază de ginseng, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de crăciun,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan (cremă de zahăr ars), fondue din ciocolată,
fructe de pădure învelite în ciocolată, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt
de arahide, fulgi din cremă de unt și zahăr
brun (butterscotch), gem de fasole dulce învelit
în crustă pe bază de zahăr (nerikiri, produse
de cofetărie), glazură de ciocolată, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, preparate
din zahăr pentru cofetărie, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, înlocuitor de cremă,
înlocuitor de marțipan, înlocuitori de ciocolată,
marțipan, marțipan din ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de migdale, migdale acoperite
de ciocolată, măr în aluat pané, napolitane
din hârtie comestibilă, nuci macadamia trase
în ciocolată, nuci trase în ciocolată (produse
de cofetărie), nuga, orez sub formă de cremă,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), pastile din miere
cu ierburi aromatice (dulciuri), pasta pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pateuri cu

ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), prăjitură cu pâine,
pâine indiană, praline cu napolitana, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de brutărie, produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie congelate pe bază de lactate,
produse de cofetărie cu aromă de ciocolată,
produse de cofetărie cu aromă de lemn dulce,
produse de cofetărie cu aromă de mentă
(nemedicinale), produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu umpluturi lichide de fructe,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie din ciocolată
nemedicinală, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control al
caloriilor, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de cofetărie nemedicinale care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie nemedicinale sub
formă de jeleu, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie umplute cu
vin, produse de cofetărie și înghețate, produse
de patiserie din făină de cartofi, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, trufe cu rom (produse
de cofetărie), rulouri cu scorțișoară (produse
de cofetărie), sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), sopapillas (pâine prăjită), specialități de
patiserie, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește cu
diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse de
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cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată, vafe,
gofre, vată de zahăr, vla (cremă englezească
custard).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, 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 produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
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 deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse lactate, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de

vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, 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 bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu iaurturi înghețate, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
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 în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, 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 de vânzare prin
licitație publică, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, agenții
de import-export, analiză de preț, comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, consultant privind calculul
de cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
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tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
comerciale privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, furnizarea de
informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare și consultanță cu privire
la comerțul exterior, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte (pentru terți), încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, mediere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare de
cumpărări colective, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării și
comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizarea de
servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție computerizate,

prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare
și organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de import, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de agenţie de import și export, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură.

───────
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(210) M 2020 06413
(151) 10/09/2020
(732) GHENADIE CEBANU, ALE. MIHAIL

SADOVEANU NR.61D, C1, ET.4,
AP.29, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700489,
IAȘI, ROMANIA

(540)

IAŞI CLUBUL FOTOGRAFILOR

(531) Clasificare Viena:
16.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06414
(151) 10/09/2020
(732) BEAVYS LOUNGE S.R.L., STR.

MIHAIL KOGALNICEANU, NR.
13, BIROUL 2A, BL. C2, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
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)

AiuReA

(531) Clasificare Viena:
12.01.06; 02.05.01; 29.01.15; 26.11.25

(591) Culori revendicate:verde,
portocaliu,roşu, mov, roz

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

28. Locuri de joacă (articole de joacă).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la cărţi, reviste, jucării, jocuri, produse
alimentare, băuturi, articole de îmbrăcăminte,
publicitate.
41. Activități sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, activități sportive
și de recreere, servicii educative, de
divertisment și sportive, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, servicii de
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divertisment cinematografic, proiecții de filme
cinematografice.
43. Servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii pentru furnizarea de băuturi,
asigurarea de hrană și băuturi, servire de
alimente și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), furnizare de alimente și băuturi , servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2020 06415
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE ,

195 RUE DE VERSAILLES , VILLE-
D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
15, BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER , STR.
LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR
2, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR.115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

summermag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.15; 06.01.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) 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 vânzare cu amănuntul
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare
şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, facilitarea
de servicii de schimb şi de vânzare de
servicii şi produse ale terţilor prin calculator şi
reţele de comunicaţii, servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care oferă
suporturi media digitale, publicitate on-line într-
o reţea computerizată, servicii de agenţie de
import-export.

───────
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(210) M 2020 06416
(151) 10/09/2020
(732) GEORGE CRISTIAN ISTRATE ,

195 RUE DE VERSAILLES , VILLE-
D'AVRAY, 92410, FRANȚA
DRAGOŞ ALEXANDRU CÂRNICI,
BD. GHEORGHE ŞINCAI NR.
15, BL.5A, SC.A, ET.6, APT.21,
SECTOR 4, BUCURESTI ,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GELU IONUŢ KELMER , STR.
LT. VICTOR MANU NR. 42A,
BL.H, SC.A, APT.4, SECTOR
2, BUCURESTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19 SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

wintermag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 06.01.02

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, comercializare şi vânzare, regruparea
în avantajul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) 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 vânzare cu amănuntul
online de produse diverse, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, servicii de cercetare

şi informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi
de comunicaţii, facilitarea de servicii de schimb
şi de vânzare de servicii şi produse ale terţilor
prin calculator şi reţele de comunicaţii, servicii de
magazin de comercializare cu amănuntul on-line
care oferă suporturi media digitale, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
agenţii de import-export.

───────

(210) M 2020 06417
(151) 10/09/2020
(732) PETRU PAVELIUC, STR. SOCOLA

NR.17, BL. D7, SC.C, AP. 08, JUD.
IAŞI, IAŞI, 700186, IAȘI, ROMANIA

(540)
Petran. Joy.

Passion. Freedom.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06418
(151) 10/09/2020
(732) RESTART ENERGY ONE SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 11,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
RESTART ROMÂNIA

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

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, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.
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 06419
(151) 10/09/2020
(732) IMPLANT EXPERT DENTAL

LAB SRL, STR. CHINDIEI NR. 4,
PARTER, CAM. NR. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DentaLab

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.03.14; 26.11.12; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 06420
(151) 10/09/2020
(732) WISELY ONLINE SERVICES SRL,

ALEEA BARSEI NR. 4, SC. 2,
ET. 2, AP. 23, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400605, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Învață cu Wisely

(531) Clasificare Viena:
03.07.05; 20.07.02; 09.07.22; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis
(HEX #00c8f8), albastru închis (hex
#2e1573)

(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 și 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.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
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acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 06421
(151) 10/09/2020
(732) OANA-FLORENTINA SPATARU,

STR. FETESTI NR. 2, BL. V12,
SC. 8, ET. 1, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COVY

(531) Clasificare Viena:
02.01.07; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Albume almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), acuarele/culori acrilice
(picturi), bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură,
suporturi de pahare din hârtie, benzi desenate,
culegere, blocuri de desen, planşete pentru
desen, seturi pentru desen, fluturaşi publicitari
(tipărituri), şerveţele din hârtie, reviste (publicaţii
periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri (manuale),
felicitări muzicale, ziare, fotografii (tipărite),
ilustraţii, portrete, timbre poştale, cărţi poştale,
postere, cărţi de cântece, panouri publicitare din
hârtie sau carton.

28. Păpuşi, păpuşi vorbitoare, păpuşi (jucării),
îmbrăcăminte de păpuşi, păpuşi de pluş, păpuşi
de crăciun, păpuşi din hârtie, păpuşi din porţelan,
seturi de păpuşi, camere de păpuşi, case
de păpuşi, păpuşi în stil european, păpuşi
din material textil, păpuşi făcute din cârpe,
păpuşi occidentale îmbrăcate tradiţional, păpuşi
îmbrăcate în mod tradiţional, păpuşi care se
bagă pe degete, păpuşi umplute cu nisip
sau bobite, păpuşi matrioşka (păpuşi ruseşti
din lemn, goale pe interior, în care sunt
introduse alte păpuşi de la mare la mic),
păpuşi Bodhidharma cu pupilele nedesenate
(menashi-daruma), articole de pus pe cap pentru
păpuşi, măşti din hârtie, măşti de jucărie, măşti
de halloween, măşti de carnaval, măşti de
teatru (obiecte de divertisment), aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise, mingi
pentru jocuri, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, măşti de carnaval, darts,
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, carusele
pentru parcurile de distracţii, discuri zburătoare
(jucării), jocuri, aparate pentru jocuri, puzzle-
uri, zmeie, măşti (obiecte de divertisment),
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pălării din hârtie pentru petreceri,
jocuri de societate, pinatas, cărţi de joc, mingi/
bile de joacă, baloane pentru joacă, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată, jocuri
portabile cu ecrane cu cristale lichide, jocuri
portabile şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii
integrate, păpuşi marionete, rachete/bâte pentru
jocuri, fluturaşi (de badminton), popice, popice
(jocuri), globuri de zăpadă, titirezi (jucării), jucării
umplute, ursuleţi de pluş, măşti de teatru, ţinte
pentru tragere, maşini de jucărie, maşini de
jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, triciclete pentru copii (jucării).
41. Servicii de parcuri de amuzament,
închirierea lucrărilor de artă, educaţie de
tip şcoală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice/
spectacole de cinema, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment,
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furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire], servicii
educaţionale furnizate de asistenţi pentru nevoi
speciale, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, 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,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de model
pentru artişti, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, 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, 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 publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, scrierea de scenarii de
fillm, altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea

de înregistrări sonore, servicii de tabere
sportive, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
închirierea aparatelor de înregistrare video,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
scrierea de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 06422
(151) 10/09/2020
(732) ABDULKARIM MOKHLES , STR.

VASILE ALECSANDRI NR. 84B,
JUD. ILFOV, SAT DOBROIEŞTI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH , ŞOS.
PANTELIMON, NR. 243, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, 021608 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOTZEASS

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

7. Aparate de curăţat cu aburi de uz casnic,
aparate de făcut produse de cofetărie, aparate
de râşnit electrice de bucătărie, aparate de
stoarcere a portocalelor (acţionate electric),
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, aparate electrice de bucătărie
pentru tăiere, amestecare, presare, aparate
electrice de bucătărie care transformă alimentele
solide în lichide (aparate pentru bucătărie),
aparate electrice de lipire, aparate electrice
de sigilat pungi, aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor în vid,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice pentru
curăţenie, pentru uz casnic, aparate pentru
aplicarea etichetelor cu cod de bare, maşini
de ascuţit electrice, aspiratoare, aspiratoare de
praf portabile (electrice) cu piese consumabile,
aspiratoare electrice de uz casnic, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare uscate şi cu
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apă, aspiratoare verticale, bormaşini robotizate
electrice de mână, bormaşini cu suport, maşini
electrice de bucătărie, râşnite de cafea, maşini
centrifuge de stors, ciocane de lipit electrice,
coase electrice pentru gradină, maşini de
cusut, cuţite de bucătărie electrice, cuţite de
măcelar electrice, cuţite electrice, cuţite electrice
pentru pâine, cuţite electrice pentru pizza,
cuţite pentru tăiat legume (acţionate electric),
cuţite şi aparate de ascuţit cuţite electrice,
deschizătoare electrice de conserve, dispozitive
de feliat brânză (aparate), dispozitive de curăţat
cartofi (maşini electrice), dispozitive de tuns
(acţionate electric) pentru animale, dispozitive
electrice de ascuţit foarfece, dispozitive electrice
pentru decojirea legumelor, dispozitive electrice
pentru pulverizarea insecticidelor, dispozitive
electrice pentru umplerea cârnaţilor, dispozitive
pentru decojirea legumelor, dispozitive pentru
scos miezul din legume (maşini), distribuitoare
de bandă adezivă (maşini), distribuitoare de
săpun, feliatoare de brânză, electrice, feliatoare
de legume (aparate), ferăstraie (maşini), foarfeci
electrice, maşini de gofrat, maşini de călcat
electrice, maşini de călcat şi prese de rufe,
maşini de găurit cu percuţie (maşini sau piese
pentru maşini), maşini de găurit manuale cu
acţionare electrică, maşini de găurit portabile
(electrice), maşini de măcinat (portabile,
acţionate electric), maşini de pulverizare, maşini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
maşini de spălat de uz casnic, maşini de
spălat vase de uz casnic, maşini de spart
gheaţa, maşini de tăiat pâine, maşini de tocat
(electrice) de uz casnic, maşini de tocat fructe
(acţionate electric), maşini electrice de cusut,
maşini electrice de curăţare cu abur, maşini
electrice de găurit fără fir, maşini electrice de tăiat
carne, folosite în bucătărie, maşini electrice de
tuns, maşini pentru măcinat (electrice), maşini şi
aparate agricole, de grădinărit şi silvice, mixere
de bucătărie, electrice, mixere electrice de uz
casnic, mixere electrice pentru cafea, dispozitive
electrice de manevrat perdele, pulverizatoare
acţionate electric, pulverizatoare (maşini) pentru
horticultură, râşniţe de cafea electrice, râşnite
de uz casnic, altele decât cele manuale, râşnite
electrice de piper, râşnite electrice de sare, roboţi
de bucătărie, roboţi de bucătărie electrici pentru
uz casnic, saci din hârtie pentru aspiratoare, saci
din plastic pentru aspiratoare, scule de grădinărit
(electrice), scule electrice, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe şi legume, şurubelniţe
electrice, şurubelniţe multifuncţionale (acţionate
electric), tăietoare de legume în spirală, electrice,
teluri electrice pentru uz casnic, tocătoare
electrice de carne, unelte electrice, unelte şi

ustensile electrice de bucătărie, aparate de
zdrobit cartofi (maşini electrice).
9. Accesorii pentru aplice de perete
(comutatoare), adaptatoare de priză, adaptoare
audio, adaptoare de baterii, adaptoare de
călătorie pentru prize electrice, adaptoare
de curent, adaptoare de curent alternativ,
adaptoare electrice, adaptoare pentru prize,
adaptoare pentru telefoane, adaptoare USB,
maşini de adunat, agende digitale, agende
electronice, alarme electrice, nu pentru vehicule,
alarme electrice şi electronice antifurt, nu
pentru vehicule, alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluşi, alarme pentru
siguranţă personală, amplificatoare, antene şi
componente, aparate audio-vizuale, aparate de
comandă cu activare sonoră pentru instalaţiile
de iluminat, aparate de comandă electrică,
aparate de fotografiat, aparate de măsură,
aparate de proiectat diapozitive, aparate de
proiecţie, aparate de proiectare de fotografii,
aparate de recunoaştere facială, aparate de
semnalizare, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de telecomandă pentru iluminat,
aparate electrice de măsurare, aparate electrice
de supraveghere, aparate interfon, aparate
radio cu ceasuri încorporate, aparate şi
instrumente pentru cântărire, senzori piezo-
electrice, balanţe, baterii, baterii reîncărcabile,
boxe, brăţări inteligente, brelocuri electronice
sub formă de dispozitive de comandă la
distanţă, busole, cântar de buzunar, cântar digital
portabil pentru bagaje, căni gradate, cântare de
baie, cântare de bucătărie, cântare electrice,
cântare electronice, cântare electronice digitale
portabile, cântare electronice pentru uz personal,
cântare electronice pentru bucătărie, cântare
gradate de sticla, cântare pentru determinarea
procentului de grăsime corporală, de uz casnic,
ceasuri inteligente, cronometre electronice de
bucătărie, cronometre de bucătărie, neelectrice,
cronometre universale electronice, dispozitive
electronice de alarmă personală, dispozitive
electronice de supraveghere pentru bebeluşi,
dispozitive electronice de comandă la distanţă,
etuiuri de ochelari, baterii pentru iluminat,
încărcătoare, încuietori electrice, încuietori
electronice, încuietori inteligente, indicatoare
iluminate, indicatoare electrice, instalaţii
electrice antifurt, instrumente pentru măsurarea
temperaturii, întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), lacăte (electrice) pentru biciclete,
lacăte electronice, lacăte inteligente, lanternă
magică, lanterne de semnalizare, lupe (optică),
magneţi decorativi, măşti de protecţie, măşti
de protecţie a feţei pentru muncitori,
măşti de protecţie împotriva prafului, măşti
protectoare pentru filtrarea aerului, player
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portabil multimedia, playere MP4, prize pentru
aparate de ras electrice, prize, fişe şi alte
dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
radiocasetofoane portabile, radiouri portabile,
rame foto digitale, rulete de măsurat, seturi
de încuietori electronice, siguranţe: sisteme de
alarmă, sonerii (dispozitive de avertizare), surse
de alimentare (baterii), telecomenzi, televizoare,
tensiometre, nu pentru scopuri medicale,
termometre, nu pentru scopuri medicale, viziere
de protecţie, vizoare (lentile de mărire) pentru
uşi.
11. Aparate de odorizare a aerului, duze anti-
stropire pentru robinete, încălzitoare pentru
pat, aparate de prăjit pâinea şi prăjitoare de
pâine, maşini de făcut şi copt pâine, arzătoare,
corpuri de iluminat pentru plafoane, radiatoare
de încălzire centralizată, fântâni de ciocolată,
electrice, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, ustensile
pentru gătit, electrice, aparate şi instalaţii de
gătit, plite electrice, lămpi cu lumină rece,
friteuze, electrice, umidificatoare, aparate de
dezinfectare, fiare de călcat cu abur pentru
ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni
festive şi ghirlande luminoase pentru decoraţiuni
festive, ventilatoare (aer condiţionat), aparate
de gătit la aburi, electrice, încălzitoare pentru
picioare, electrice sau neelectrice, brichete
pentru aprinderea gazului, brichete cu gaz,
uscătoare de păr, aparate de uscare a
mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/lămpi
portabile cu fixare pe cap, aparate de încălzire,
reşouri, ceainice, electrice, lămpi, becuri, lumini,
electrice, pentru pomul de Crăciun şi instalaţii
electrice pentru pomul de Crăciun, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), aparate de
gătit multifuncţinale, lămpi pentru unghii, fântâni
ornamentale, radiatoare, electrice, prăjitoare,
aparate de prăjire/plite pentru fript (aparate
de gătit)/grătare (aparate de gătit) , rotisoare,
lanterne electrice/lanterne electrice de buzunar,
încălzitoare de apă.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, servicii de agenţii
import export, regruparea în avantajul terţilor a
diverselor produse 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 magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata a produsele solicitate din clasele

7, 9, 11, servicii de achiziţie, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de desfacere
(vânzare), prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare engross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitare de orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, online într--o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii.

───────

(210) M 2020 06423
(151) 10/09/2020
(732) SC GEMI CENTRE SRL, B-

DUL.NICOLAE TITULESCU
NR.3, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET. 1, AP.7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, ARAD, ROMANIA

(540)

GEMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 02.01.08; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, mov, albastru,
alb

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

41. Activităţi sportive, activităţi sportive şi
culturale, servicii de antrenament pentru activităţi
sportive, instruire, educaţie, instruire în materie
de educaţie fizică, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, organizarea de competiţii
sportive.

44. Servicii de frumuseţe oferite de un centru
SPA, servicii de masaj.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/09/2020

(210) M 2020 06424
(151) 10/09/2020
(732) EPIC WEB SRL, STRADA FLORIN

PROTOPOPESCU NR. 1A, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900250, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Telegrafonline

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (RGB 188 37
34), gri (RGB 114 114 113)

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

35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, informaţii comerciale.
41. Furnizarea de ştiri şi informaţii educative,
culturale sau de divertisment prin intermediul
unui site web.

───────

(210) M 2020 06426
(151) 10/09/2020
(732) ROMANIAN FINANCIAL

NETWORK SRL, STR. DR
IACOB FELIX 21, SECTOR
1, BUCURESTI, 011031,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
my BUSINESS IN ROMANIA

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

9. Cărți audio descărcabile, cărți electronice.
35. Administrație comercială, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță în domeniul
auditului financiar.

───────

(210) M 2020 06427
(151) 10/09/2020
(732) DANIEL OȚIL, SOS. VITAN

BÂRZEȘTI NR. 7D, SECTOR 4,
BUCURESTI, 70, BUCUREȘTI,
ROMANIA
GRATAR ȘI VORBE SRL, STR.
CANTONULUI NR. 9, JUD.ILFOV,
CORBEANCA, 70, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI – AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, PARTER, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

The GRILL meet & meat

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.05

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

35. Publicitate prin toate mijloacele de
comunicare cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv online prin internet, rețele
de socializare sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru servicii de
restaurant și catering, gestionarea afacerilor
din domeniul restaurantelor, administrație
comercială, servicii de promovare şi de
informare, strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de produse alimentare
și băuturi (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse furnizate prin
intermediul unui restaurant, casă de comenzi
cu amănuntul sau cu ridicata, prin intermediul
meniurilor și cataloagelor cu comandă prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, prezentarea pentru vânzarea
de produse alimentare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
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site web specializat sau platforme dedicate,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru restaurant
și produsele sale, informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse/servicii, inclusiv servicii de asistență şi
consultanță comercială.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.

───────

(210) M 2020 06428
(151) 10/09/2020
(732) GEORGEL MITRUȚ GHIRITI, STR.

ALEXANDRU DIMITRIE XENOPOL
NR. 39, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)
MEDGEODENT

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
instruiri în îngrijirea dentară, servicii de instruire
în domeniul dentar.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), furnizare de servicii
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
de consultanță legate de servicii medicale,
servicii medicale de stațiuni balneare, servicii
pentru pregătirea rapoartelor medicale (servicii
medicale), servicii oferite de clinici medicale,
furnizare de informații despre stomatologie,
consultații medicale, informații medicale, servicii
de furnizare de informații medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, servicii de anestezie dentară,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, închiriere de instrumente medicale,

servicii de albire a dinților, asistență medicală
la domiciliu, controale medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală, servicii
de ortodonție.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/06382 din 09.09.2020, publicat pe data de 16.09.2020, clasele 

corecte de servicii sunt:  Clasa 35: Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de birou; comerț și servicii de informare a consumatorilor; asistență în afaceri, management și servicii administrative; publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.  Clasa 39: Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii; rezervarea locurilor de călătorie; închirierea de maşini; transportul cu maşina; depozitare de bagaje; organizare de servicii de transport de pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul unei aplicații online; servicii de organizare a excursiilor şi tururilor pentru obiective turistice; servicii de ghid turistic (însoţirea călătorilor); servicii de rezervări pentru călătorii turistice; furnizarea de informaţii prin intermediul unui site web pentru organizarea și rezervarea de excursii; furnizarea de informaţii prin intermediul unei baze de date de calculator on-line cu posibilitate de căutare şi care conţine informaţii referitoare la călătorii; furnizare de recenzii cu privire la furnizorii de servicii de călătorie; servicii de informaţii despre călătorii şi servicii de ghizi de călătorie.  Clasa 43: Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară; servicii de ospitalitate (cazare); servicii de informare, de consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea temporară; hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță; furnizare de informații pe internet despre cazarea temporară; furnizarea de servicii de rezervare online pentru cazare temporară; furnizarea de informaţii prin intermediul unui site web interactiv online cu cazare temporară; furnizarea de informaţii prin intermediul unui site web care conține informații în domeniul cazării temporare; servicii de agenții de turism, și anume, efectuarea de rezervări și rezervări pentru cazare temporară, cazare temporară și închirieri de vacanță; furnizarea de informații de închiriere pentru cazare temporară, cazare temporară și închirieri de vacanță, și anume, descrieri și imagini ale proprietăților, recenzii, locații și facilități, disponibilitate și tarife pentru cazare temporară, cazare temporară și închirieri de vacanță. 



 

                                                                 ERATA  
 
Referitor la depozitul M2020/06355, publicat în data de 

15/09/2020, se scoate de la publicare deoarece taxa a fost 

achitată eronat. 


