
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
11/12/2020-13/12/2020

PUBLICATE ÎN DATA DE 18/12/2020



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/12/2020-13/12/2020

2

Cereri Mărci publicate în 18/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
My Papuci

3 M 2020 08958 11/12/2020 GABRIELA - IOANA STATE Mai mult decat un dulce by Ana
State

4 M 2020 08959 11/12/2020 ASOCIATIA SOL SOL

5 M 2020 08960 11/12/2020 MURESENILOR 12 S.R.L JUGEN

6 M 2020 08961 11/12/2020 BOGDAN-MIHAI FISCHER
FISCHER

Balonescu PARTY SHOP &
MORE

7 M 2020 08962 11/12/2020 REWE Romania S.R.L. MEMORIA GUSTULUI CU
HANUL BOIERESC

8 M 2020 08963 11/12/2020 FLORIN SANDU TRONCA totemdigital.ro

9 M 2020 08964 11/12/2020 NORD VEST PACK
PRODUCTION SRL

Casa Office

10 M 2020 08965 11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG OUTLET

11 M 2020 08966 11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG PREMIUM
REFURBISHED

12 M 2020 08967 11/12/2020 SC SERVER CONFIG SRL S SERVER CONFIG

13 M 2020 08968 11/12/2020 CLINICAL TRIAL CENTER SRL Clinical Trial Center

14 M 2020 08969 11/12/2020 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L. 3 PENTRU VIN

15 M 2020 08970 11/12/2020 S.C. SODINAL S.RL. ARABIFIX

16 M 2020 08971 11/12/2020 S.C. SODINAL S.R.L. FERMACTIVE

17 M 2020 08972 11/12/2020 ANDRIY DIVENKOV APPACE

18 M 2020 08973 11/12/2020 S.C. SODINAL S.R.L. TANIVIN

19 M 2020 08974 11/12/2020 S.C. MED LIFE S.A. Sistemul Medical MedLife

20 M 2020 08975 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL Sirocou

21 M 2020 08976 11/12/2020 SOCIETE DES PRODUITS
NESTLE

MAGGI TRATTORIA A CASA

22 M 2020 08977 11/12/2020 POPHOP S.R.L. PopHop

23 M 2020 08978 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL AlpinCool

24 M 2020 08979 11/12/2020 PARDOSELI DESIGN pardoseli design specializati in
pardoseli

1 M 2020 08781 04/12/2020 SC INFODAT DEVELOPMENT
SRL

2 M 2020 08902 09/12/2020 IOAN STOIA FPIP CALIFICAT.RO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 08980 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL RoyalToys

26 M 2020 08981 11/12/2020 SC DENIS DTH TV SRL Educate

27 M 2020 08982 11/12/2020 SEDA INVEST SRL GRAY SQUARE

28 M 2020 08983 11/12/2020 WUHAN ZMS TECHNOLOGY
CO., LTD.

UR SUGAR

29 M 2020 08984 11/12/2020 GHIDUL TAU KINETIC SRL GHIDUL TĂU KINETIC PRIMUL
PAS ÎNCEPE CU TINE!

30 M 2020 08985 11/12/2020 ALEXANDRU - MAXIMILIAN
CREŢU

MIRAVAL

31 M 2020 08986 11/12/2020 MOTO SUPERMARKET SRL bikermag.ro

32 M 2020 08987 11/12/2020 SODINAL SRL EXTRAROUGE

33 M 2020 08988 11/12/2020 METALCOM SRL METALCOM

34 M 2020 08989 11/12/2020 SODINAL SRL CLARIVIN

35 M 2020 08990 11/12/2020 CRISTIAN DUMITRU BERARIU Z ZI de ZI

36 M 2020 08991 11/12/2020 FADOO INDUSTRIES SRL k kendra studio

37 M 2020 08992 11/12/2020 SC DENIDO SRL Km KRAISSMANN

38 M 2020 08993 11/12/2020 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.
K.

Vălenii de Munte

39 M 2020 08994 11/12/2020 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.
K.

ARNOS

40 M 2020 08995 11/12/2020 GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.
K.

ARNOS GĂTEŞTE CU
PASIUNE !

41 M 2020 08996 12/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Jucy

42 M 2020 08997 13/12/2020 ANCA DANA ALECU BRAȘOVETA - JOIN US ON
THE BIKE SIDE OF LIFE

43 M 2020 08998 13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Lowie Comfort

44 M 2020 08999 13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Lowie

45 M 2020 09001 13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Lowie EXPERT

46 M 2020 09003 13/12/2020 CAMID MANAGEMENT Managementing

47 M 2020 09004 13/12/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Eisler
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SRL, STRADA TRANSILVANIEI
NR. 22, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
My Papuci

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părți din acestea, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonament la un pachet media
de informații.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

BRÂNDUȘELOR NR. 74 AP. 22,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040172, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FPIP CALIFICAT.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.07; 27.05.17;
27.05.24; 26.05.01; 26.05.18

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

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

16. Manuale de instrucțiuni pentru educație
(tipărituri), echipament pentru educație/
învățământ (papetărie), articole de papetarie si
accesorii educative, carti, cursuri tipărite.
35. Servicii de plasare pentru stagii de
formare profesională, furnizare de servicii de
administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, servicii de consultanță
în domeniul carierei (altele decât cele cu scop
educativ și de instruire), organizare de testări ale
competențelor profesionale.
41. Servicii de formare profesională, organizare
de conferințe referitoare la formarea
profesională, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare

(210) M 2020 08781
(151) 04/12/2020
(732) SC INFODAT DEVELOPMENT

(210) M 2020 08902
(151) 09/12/2020
(732) IOAN STOIA, STR.
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profesională, instruire profesională, cursuri
prin corespondență (învățământ la distanță),
învățământ, servicii de învățământ la distanță
oferite online, organizare de cursuri de pregătire
în institute de învățământ, educație și instruire,
cercetare în domeniul educației, cursuri de
dezvoltare personală (instruire), instruire cu
privire la dezvoltarea personală, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, evaluare de
competențe profesionale, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, instruire pentru
adulți, consultanță legată de formarea în materie
de competențe profesionale, servicii de instruire
prin dezvoltarea capacităților de percepție.

───────

(210) M 2020 08958
(151) 11/12/2020
(732) GABRIELA - IOANA STATE,

STR. MUSCATELOR NR. 7, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Mai mult decat un
dulce by Ana State

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 08.01.16;
02.09.01; 26.01.16

(591) Culori revendicate:roșu, roz, albastru,
galben, gri, alb, negru

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

30. Produse de brutărie, umpluturi din ciocolată
pentru produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, produse de patiserie,
pricomigdale (patiserie), pateuri (patiserie),
scoici de patiserie, amestecuri de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), specialități de
patiserie, produse de patiserie, produse de
patiserie congelate, amestecuri preparate de
patiserie, foi de patiserie congelate, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, rulouri (produse de patiserie), produse
de patiserie aromate, pateuri (produse de
patiserie), produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), scoici de
patiserie pentru monaka, produse de patiserie
cu fructe, produse de patiserie conținând
creme, sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie daneze din foitaj, preparate
aromatice pentru produse de patiserie, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, rulouri
de primăvară (produse de patiserie), produse
de patiserie care conțin fructe, produse de
patiserie umplute cu fructe, produse de patiserie
conținând creme și fructe, fulgi de patiserie de
unt de arahide, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, fondante
(cofetărie), lemn dulce (cofetărie), drajeuri
romboidale (cofetărie), bomboane nemedicinale
(cofetărie), jeleuri de fructe (cofetărie), șerbeturi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie congelate, trufe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
nemedicinale, chipsuri de cofetărie pentru copt,
zefir (produse de cofetărie), pastila (produse
de cofetărie), gume transparente (produse de
cofetărie), biluțe de zahăr pentru cofetărie,
drajeuri (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie cu gheață, gheață pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), batoane de
lemn dulce (cofetărie), produse de cofetărie cu
înghețată, bezele moi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie și înghețate, glazură
pentru produse de cofetărie, zahăr tos (nu
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pentru cofetărie), tablete (produse de cofetărie
nemedicinale), deserturi preparate (produse de
cofetărie), mentă pentru produse de cofetărie,
produse de cofetărie din ciocolată, mentă pentru
utilizare în cofetărie, produse de cofetărie dulci
aromate, produse de cofetărie din nuci, produse
de cofetărie din fructe, esențe folosite pentru
produse de cofetărie, cu excepția esențelor
eterice și a uleiurilor esențiale, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, suc de
fructe (produse de cofetărie), drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
umplute cu vin, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, trufe
cu rom (produse de cofetărie), produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie
pe bază de arahide, produse de cofetărie cu
aromă de praline, produse de cofetărie pe
bază de făină, amestecuri pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, decorațiuni
din ciocolată pentru articole de cofetărie, bucăți
de zahăr cristal (produse de cofetărie), produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie pe bază de
migdale, ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, produse de cofetărie nemedicamentoase,
produse din zahăr, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
înghețate sub formă de acadea, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, amestecuri
pentru prepararea produselor de cofetărie din
înghețată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, produse de cofetărie cu
aromă de mentă (nemedicinale), produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
mentă, produse de cofetărie congelate pe bază
de lactate, glazuri din dextrină de malț pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, ingrediente pe
bază de cacao pentru produse de cofetărie,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, cachou (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru scopuri
farmaceutice, pastile mentolate (produse de
cofetărie), altele decât cele pentru uz medical,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite în ciocolată, produse de cofetărie

nemedicinale pe bază de făină, care conțin
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de control
al caloriilor.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate şi
marketing, publicitate în reviste, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de publicitate exterioară, servicii
promoţionale de publicitate, servicii de
publicitate digitale, servicii de publicitate şi
marketing, servicii de promovare şi publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale (publicitate), organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
de sushi, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de restaurant care includ servicii de
bar cu licență, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurant cu specific japonez,
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aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale.
44. Aranjamentul florilor, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor
în scopuri horticole, instruire în materie de
aranjamente florale, servicii de amenajare a
aranjamentelor florare pentru interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2020 08959
(151) 11/12/2020
(732) ASOCIATIA SOL, SPLAIUL UNIRII

NR.160, CORP C - ARIPA 2,
DEMISOL, CAMERA 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.18

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

41. 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 furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
servicii educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, furnizarea de informaţii în
domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, servicii educaţionale furnizate de
şcoli, servicii de divertisment, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor

forumuri educaţionale în persoană, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, instruire practică
(demonstraţii), producţia de programe radio şi
de televiziune, organizarea şi susţinerea de
seminarii, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).
42. Consultanţă în domeniul economisirii
energiei, proiectarea ambalajelor cercetare în
domeniul protecţiei mediului furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă
cu privire la reducerea emisiilor de carbon
planificare urbană analiza apei.
43. Servicii de cafenea servicii de bufet
servicii de cantină închirierea sălilor de şedinţe
servicii de restaurant servicii de restaurant
cu autoservire servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar) închirierea clădirilor transportabile
decorare de alimente informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────

(210) M 2020 08960
(151) 11/12/2020
(732) MURESENILOR 12 S.R.L, STR.

MURESENILOR NR. 12, CAMERA
1, JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
BIROU 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

JUGEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de instalaţii de divertisment în
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hoteluri, organizare de evenimente în scop
cultural, artistic, de divertisment şi sportive,
organizarea de târguri în scop cultural, artistic,
de divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale/sau educaţionale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe internet,
servicii de cluburi (divertisment sau educaţie),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
de concursuri, organizarea de spectacole,
petreceri,baluri, gale, prezentare de spectacole
de varietăţi, prezentări de spectacole în
direct, organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport
şi cultură, punere la dispoziţie de săli de
divertisment, rezervarea de săli de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
furnizare de spaţii pentru recreere, furnizare de
spaţii pentru divertisment, furnizare de spaţii
de recreere, sub formă de terenuri de joaca
pentru copii, organizare de congrese şi de
conferinţe în scopuri culturale si educative,
furnizare de atracţii pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de atracţii pentru vizitatori
în scopuri culturale, degustare de vinuri (servicii
de divertisment).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de alimentaţie publica,
servicii hoteliere, servicii de pensiune, motel,
informaţii hoteliere, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de
hotel pentru terţi, organizare de mese la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri, moteluri, pensiuni, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, rezervare de
camere de hotel pentru călători, furnizare de
informaţii cu privire la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, moteluri, pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, moteluri,
pensiuni, servicii prestate de agenţii pentru
rezervări la hotel, motel, pensiune, servicii
electronice de informaţii cu privire la hoteluri,
moteluri, pensiuni, servicii de rezervare la unitati
de cazare, oferite pe internet, furnizare de
informaţii online despre rezervări la hoteluri,
moteluri, pensiuni, furnizare de spaţii special
amenajate pentru expoziţii, în hoteluri, furnizare
de servicii de rezervare de camere şi rezervare

la hoteluri, moteluri, pensiuni, servicii de primire
pentru cazare temporară (administrarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de locuinţe turistice ,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), pregătirea
şi furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobila, servicii oferite de
restaurant, bar, cafenea, cantina, bistro, servicii
oferite de ceainerie, cofetărie, snack-bar, fast
food, rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de sommelier, barmani, bucătar
personal, servicii de rezervări la restaurant,
furnizare de recenzii de restaurante şi baruri,
furnizare de informaţii cu privire la servicii de
bar, restaurant, servicii de club pentru furnizare
de mâncare şi băuturi, asigurarea facilităţilor
de camping, închiriere de corturi, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închiriere
de săli de întâlnire, închiriere de săli pentru
expoziţii, închiriere de săli de reuniune, închiriere
de săli de conferinţe, închiriere de săli pentru
evenimente sociale.

───────
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(210) M 2020 08961
(151) 11/12/2020
(732) BOGDAN-MIHAI FISCHER

FISCHER, STR. MOLIDULUI NR.
29, BL. B40, AP.13, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Balonescu PARTY
SHOP & MORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.23

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

12. Baloane dirijabile, baloane baloane umplute
cu heliu, baloane cu aer cald, baloane de aer
cald.
20. Baloane publicitare, baloane publicitare
gonflabile, decoraţiuni din plastic pentru
petreceri.
28. Baloane pentru joacă, baloane de jucărie,
baloane de joc, baloane pentru jocuri, articole
fantezie pentru petreceri, articole din hârtie
pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate prin afişarea de
reclame pe baloane, organizare de expoziţii
şi evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare şi coordonare de
evenimente promoţionale de marketing pentru
terţi, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baloane dirijabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane cu aer cald,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baloane de joc, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baloane
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole fantezie pentru petreceri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole din hârtie pentru petreceri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu baloane
dirijabile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baloane umplute cu heliu, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baloane cu aer
cald, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu baloane publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
baloane de jucărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu baloane de joc, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu baloane pentru jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole fantezie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole din
hârtie pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane
dirijabile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu baloane umplute cu heliu,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baloane cu aer cald, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baloane publicitare
gonflabile, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu decoraţiuni din
plastic pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baloane,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baloane de jucărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
baloane de joc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baloane pentru
jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole fantezie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu articole din hârtie pentru
petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baloane dirijabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baloane
cu aer cald, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu baloane de aer cald, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu baloane publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu baloane
publicitare gonflabile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu decoraţiuni din
plastic pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baloane, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baloane de
joc, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu baloane pentru jocuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu articole fantezie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole din hârtie pentru petreceri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală în
legătură cu baloane dirijabile, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane umplute cu heliu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane cu aer cald, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane de aer cald, servicii de vânzare
cu amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane publicitare gonflabile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poştală
în legătură cu baloane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură
cu baloane de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
baloane de joc, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu baloane
pentru jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poştală în legătură cu articole
fantezie pentru petreceri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin comandă poştală în legătură cu
articole din hârtie pentru petreceri.
41. Servicii de decorare cu baloane, organizare
de petreceri, planificarea de petreceri,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de planificare de petreceri, planificare şi
coordonare de petreceri (divertisment), servicii
de divertisment pentru petreceri de zile
de naştere, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,
organizarea de evenimente sportive, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente de
fotbal, organizarea de evenimente de

gimnastică, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv.

───────

(210) M 2020 08962
(151) 11/12/2020
(732) REWE Romania S.R.L., STR.

BUSTENI NR. 7, JUDEŢ ILFOV,
STEFĂNEŞTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MEMORIA GUSTULUI
CU HANUL BOIERESC

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ online, compilarea
informaţiilor despre produse în baze de date
computerizate în scopuri publicitare pentru a
facilita consumatorilor posibilitatea de a o vedea
şi de a achiziţiona aceste produse, oferind
consumatorilor şi clienţilor informaţii cu privire
la preţurile şi calitatea prduselor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, pubicitate,
răspândirea materialelor publicitare, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
producţia de clipuri publicitare, demonstraţii cu
produse.

───────
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(210) M 2020 08963
(151) 11/12/2020
(732) FLORIN SANDU TRONCA, STR.

1128, JUD. BIHOR, PALEU,
417166, BIHOR, ROMANIA

(540)

totemdigital.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Panouri publicitare electronice, ecrane
tactile (electronice), ecrane electronice tactile,
monitoare pentru semnalizare digitală, panouri
de semnalizare cu afișaj digital.
20. Panouri de afișare publicitare cu excepția
celor electronice și a celor din hârtie sau carton.
35. Publicitate, închiriere de panouri publicitare
digitale, publicitate exterioară (afișaj), concepere
de material publicitar, crearea materialului
publicitar, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare de
servicii publicitare.

───────

(210) M 2020 08964
(151) 11/12/2020
(732) NORD VEST PACK PRODUCTION

SRL, STR. PIATA 1 MAI NR. 4-5,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Casa Office

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.24; 02.01.01;
02.01.23; 16.01.06; 29.01.12

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

clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
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birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă, dosare
(rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante dinhârtie, degetare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru
ghivecele de, flori, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, stilouri cu cerneală, maşini
de francat pentru utilizare la birou/aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou,
florare, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărţi geografice, lipici
pentru papetărie sau de uz casnic/ paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, piepteni
pentru granulare, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), ţesături
gumate pentru papetărie, gume (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraţ pentru
pictori, şerveţele din hârtie, specimene de
manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de calimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),

copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole de
birou), panglici cu coduri de bare, sclipici pentru
papetărie, etichete din hârtie pentru recuperarea
bagajelor, prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier mâché
(pastă de hârtie), hârtie pergament, suporturi
pentru paşapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare/ cutii pentru
stilouri, materiale pentru ştergerea stiloului,
maşini de ascuţit creioane, electrice sau
neelectrice, mine de creion, suporturi pentru
creioane, creioane mecanice, ascuţitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
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birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini

de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris.

───────

(210) M 2020 08965
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(540)

S SERVER CONFIG OUTLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 26.04.18;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu ( Hex
#ff9700, Hex #f26522), roșu (Hex
#ff3000, Hex #bf0000), negru (Hex
#000000)

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

35. Servicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────
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(210) M 2020 08966
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(540)

S SERVER CONFIG
PREMIUM REFURBISHED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 26.04.18;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Hex #ff003e,
Hex #ff0000, hex #bc000e), negru (Hex
#000000)

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

35. Servicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────

(210) M 2020 08967
(151) 11/12/2020
(732) SC SERVER CONFIG SRL, STR.

1 DECEMBRIE NR. 54C, JUD.
BIHOR, ALEȘD, BIHOR, ROMANIA

(540)

S SERVER CONFIG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

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

35. ervicii de comerț cu ridicata ale
calculatoarelor, echipamentelor periferice și
software-ului.

───────

(210) M 2020 08968
(151) 11/12/2020
(732) CLINICAL TRIAL CENTER SRL,

STR. RAPSODIEI NR. 2, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Clinical Trial Center

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.09; 26.03.05;
26.13.25; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, violet, verde, alb,
negru

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────
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(210) M 2020 08969
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L.,

STR. 125C, JUD. PRAHOVA,
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
3 PENTRU VIN

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

33. Bauturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 08970
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.RL., BLD.

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREȘTI , 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ARABIFIX

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

1. Lianți din gumă arabică (cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj), gumă arabică
uscată prin pulverizare folosită la fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 08971
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.R.L., BLD.

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FERMACTIVE

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

30. Drojdie, cu excepția celei utilizate pt scopuri
farmaceutice și pentru consumul animal.

───────

(210) M 2020 08972
(151) 11/12/2020
(732) ANDRIY DIVENKOV, STR. VASILE

LUCACIU NR. 5, BUCUREȘTI,
030691, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
APPACE

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare de afaceri, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor în
domeniul francizelor, asistență în afaceri,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
în domeniul administrării și planificării
afacerilor, asistență în materie de management
privind afacerile, asistență privind planificarea
comercială, furnizare de date referitoare la
afaceri, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților comerciale, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
actualizarea informațiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, administrare în
materie de activități de marketing, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
campanii de marketing, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de logouri publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de conceptii de publicitate, furnizare
de informații publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
prin site-uri web, întocmire de planuri de
marketing, informații de marketing, furnizare de
informații privind marketingul.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, analize computerizate,
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor, cercetare în domeniul
tehnologiei informației, cercetare privind
prelucrarea de date, consultanță IT, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/12/2020-13/12/2020

consiliere și asigurare de informații, dezvoltare
de sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, cercetare tehnică în
domeniul calculatoarelor, cercetare tehnologică
referitoare la calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), gestionarea
motoarelor de căutare, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de
rețele de calculatoare, exploatare de date,
dezvoltare și testare de metode de calcul, de
algoritmi și de software, dezvoltare de sisteme
pentru stocarea de date, dezvoltare software,
programare și implementare, actualizarea
și ameliorarea software-ului de calculator,
actualizare de pagini de internet, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru dispozitive
încorporate, actualizare de software pentru
sisteme de comunicații, actualizarea software-
ului, servicii it, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, artă grafică
și design, consultanță în materie de design
web, consultanță pentru dezvoltarea de produse,
consultanță în materie de design de pagini web,
creare de site-uri pe internet.

───────

(210) M 2020 08973
(151) 11/12/2020
(732) S.C. SODINAL S.R.L., BLD.

TIMIȘOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TANIVIN

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

1. Tanin.
───────

(210) M 2020 08974
(151) 11/12/2020
(732) S.C. MED LIFE S.A., CALEA

GRIVITEI NR. 365, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Sistemul Medical MedLife

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, galben,
portocaliu, violet, albastru, bleumarin

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

16. Produse de imprimerie, grafice tipărite,
desene grafice, reprezentări grafice, timbre,
sigilii (timbre seci), benzi autoadezive pentru
papetărie, etichete autocolante, etichete de
identificare din hârtie, șabloane (papetărie),
materiale imprimate, imagini aplicate sub formă
de abțibilduri, aparate de realizat viniete.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de asistență medicală pentru oameni, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 08975
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Sirocou

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

11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
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odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi

terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare *, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, coşuri de
faclă pentru utilizare în industria petrolieră,
drumuri de fum pentru cazanele de încălzire
ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente),
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi
cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
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fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, filamente de
încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale / pernuţe
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu
apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde
pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru

ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
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nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului).

───────

(210) M 2020 08976
(151) 11/12/2020
(732) SOCIETE DES PRODUITS

NESTLE, 1800 VEVEY, VEVEY,
ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES,
STR LUNEI, NR. 5, SECTOR
2, BUCURESTI, 030167,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAGGI TRATTORIA A CASA

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

29. Legume conservate, congelate, uscate
sau gătite, cartofi conservați, congelați, uscați
sau gătiți, ciuperci conservate, uscate sau
gătite, vânat, pește și produse alimentare de
proveniență oceanică, toate aceste produse
sub formă de extracte, supe, jeleuri, produse
tartinabile, conserve, mâncare gătita, congelata
sau deshidratată, mâncare preparată pe bază de
legume, cartofi, fructe, carne, carne de pasăre,
pește și produse alimentare de proveniență
oceanică, uleiuri și grăsimi comestibile, supe,
supe concentrate, preparate pentru supe, supă,
cuburi de bulion, bulion, de asemenea sub formă

de cuburi, de tablete sau pudră, preparate pentru
bulion, concentrate de supă, lapte de orez pentru
preparate culinare.
30. Făină, pâine, drojdie, produse de patiserie,
orez, paste, tăiței, produse alimentare preparate
din orez, faină, ovăz sau faină de cereale, de
asemenea sub formă de mâncăruri preparate,
sosuri, sos de soia, ketchup de roșii, produse
pentru aromat și condimentat preparatele,
mirodenii, condimente, sosuri pentru salate,
maioneză, muștar, oțet, semințe procesate
pentru folosirea ca mirodenii sau condimente.

───────

(210) M 2020 08977
(151) 11/12/2020
(732) POPHOP S.R.L., SAT VADU

MOLDOVEI NR. 26, JUDETUL
SUCEAVA, COMUNA VADU
MOLDOVEI, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)
PopHop

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

32. Bere, bere blondă, bere brună, bere și
produse de bere, bere fără alcool, băuturi pe
bază de bere, băuturi nealcoolice cu aromă de
bere.

───────

(210) M 2020 08978
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
AlpinCool

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,

frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare *, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare
(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, aparate de alimentare pentru
cazanele de încălzire, filamente pentru lămpile
electrice, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, coşuri de
faclă pentru utilizare în industria petrolieră,
drumuri de fum pentru cazanele de încălzire
ale instalaţiilor cu gaz), instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de fumigatie, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente),
arzătoare pe gaz, boilere cu gaz, lămpi
cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
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de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, filamente de
încălzire, electrice, perne cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale / pernuţe
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale, aparate de încălzire şi răcire pentru
distribuirea băuturilor calde şi reci, cuptoare
cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer, cald, reşouri, sticle cu
apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete*, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde

pentru scopuri industriale, instalaţii de răcire
a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de
apă, lumini pentru motociclete, aparate de
gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete* /
robineţi*, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
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luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului).

───────

(210) M 2020 08979
(151) 11/12/2020
(732) PARDOSELI DESIGN, STR. HENRI

COANDA, NR.52, BLOC O1, SC.1,
ET.3, AP.14, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

pardoseli design
specializati in pardoseli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.07.25

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

clase:
35. Publicitate, informații comerciale și
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, regruparea în avantajul
terților a produselor din domeniul pardoselilor,
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod, servicii import a produselor din
domeniul pardoselilor.
37. Montare pardoseli, montare de plăci
pentru pardoseli, așezare pardoseli, servicii de
întreținere pardoseli.

───────

(210) M 2020 08980
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
RoyalToys
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă(echipamente pentru alpinism), saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de surf,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/
cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru
pomul de crăciun, margini elastice pentru masa
de biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard,
mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandăpentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf) / unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot / mănuşi de înot

(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf, cu
sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare de
golf / cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandăpentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, 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, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluşcu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară(jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
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tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame ataşate,
legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri, praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, 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, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08981
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIS DTH TV SRL, STR.

TRAIAN NR. 24, JUDEŢ ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
Educate

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

28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă(echipamente pentru alpinism), saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de surf,
tunuri de aruncat mingi, mingi pentru jocuri,
haltere, mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/
cricket (accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru
pomul de crăciun, margini elastice pentru masa
de biliard, bile de biliard, instrumente de marcare

pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de biliard,
mese de biliard, carduri de bingo, indicatoare de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură(unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretăpentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă(ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandăpentru consolele de jocuri,
manete de comandăpentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gutăpentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandăpentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
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protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, 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, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluşcu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară(jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame ataşate,
legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri, praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot, saltele
gonflabile pentru piscine, leagăne, mese de tenis

de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case de
jucărie pentru copii, cochilii de protecție pentru
sport, etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, 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, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08982
(151) 11/12/2020
(732) SEDA INVEST SRL, STR. PARIS,

NR. 26-32, JUDEŢ BRAŞOV,
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GRAY SQUARE

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone Cool
Gray 8 C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
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.

───────

(210) M 2020 08983
(151) 11/12/2020
(732) WUHAN ZMS TECHNOLOGY

CO., LTD., NO.5, FLOOR 15, UNIT
06, BUILDING 06, PHASE II R&D
BUILDING, LASER ENGINEERING
DESIGN HEADQUARTERS,,
WUHAN, BUCUREȘTI, CHINA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UR SUGAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.18

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

3. Abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru îngrijirea unghiilor de uz
cosmetic, produse de demachiere, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, gel pentru
unghii, lac de unghii de uz cosmetic, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, unghii
false, ojă de unghii, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor de uz cosmetic,

sclipici pentru unghii, preparate pentru slefuirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, produse
cosmetice.

───────

(210) M 2020 08984
(151) 11/12/2020
(732) GHIDUL TAU KINETIC SRL, STR.

MORII NR. 31, CAMERA 2, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR,11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GHIDUL TĂU KINETIC PRIMUL
PAS ÎNCEPE CU TINE!

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 02.09.19; 02.09.22; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Educatie, instruire, cursuri pentru domeniul
sănătăţii, consultanţă în domeniul pregătirii
profesionale, formării profesionale continue şi
educaţiei, publicare şi editare de produse
imprimate despre domeniul sănătăţii, reabilitare
şi îngrijire, publicaţii on-line cu privire la
domeniul sănătăţii, al reabilitării şi îngrijirii,
seminarii de organizare şi planificare şi cursuri
pentru îngrijirea sănătăţii, reabilitare şi îngrijire,
conferinte (organizarea si conducerea de),
congrese, colocvii, simpozioane, seminare şi
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ateliere cu privire la domeniul sănătăţii, al
reabilitării şi îngrijirii, activitati sportive si
culturale, furnizare de examene educationale,
organizarea de competitii sportive, servicii de
instruire în terapia sporturilor, furnizare de
instruire şi instrucţie în reabilitarea mişcării,
furnizare de instruire în echilibrul muşchilor,
furnizare de instruire în stabilitate dinamică,
furnizare de seminare de educaţie cu privire la
fizioterapie, furnizare şi organizare de conferinţe
cu privire la fizioterapie şi furnizare de expoziţii
cu privire la fizioterapie.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servicii de consiliere in domeniul
sanatatii, consultanta nutritie, realizarea de
investigatii medicale si clinice, servicii de
fizioterapie, inchirierea de aparate medicale,
informatii in materie de recreere, servicii de
examinare şi testare online pentru fitness
şi sănătate, îngrijirea sănătăţii cu privire la
terapia mişcării, servicii de fizioterapie, terapia
mişcării pentru atenuarea durerilor, servicii de
evaluare, tratament şi terapie cu privire la
disfuncţii de mişcare şi stabilitate, terapie pentru
îmbunătăţirea echilibrului muşchilor, terapie
pentru îmbunătăţirea stabilităţii dinamice, servicii
de reabilitare fizică, servicii de reabilitare
a stabilităţii, fizioterapie, servicii de terapie
mentală, servicii de evaluare clinică, servicii
prestate de clinici, servicii de evaluare a sănătăţii
şi condiţiei fizice, servicii de terapie biomecanică,
servicii de informare in domeniul ingrijirii sanatatii
si in domeniul medical, servicii de consiliere,
informaţii şi consultanţă în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.

───────

(210) M 2020 08985
(151) 11/12/2020
(732) ALEXANDRU - MAXIMILIAN

CREŢU, ŞOS. BUCIUM, NR. 22,
BL. 2, SC. TR. 2, ET. 2, AP. 5,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

MIRAVAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 25.01.09

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 7546 C), portocaliu (Pantone
7591 C)

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

35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.

───────
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(210) M 2020 08986
(151) 11/12/2020
(732) MOTO SUPERMARKET SRL, STR.

BORSA NR. 23, BL. 8F, SC. A, ET.
3, AP. 14, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

bikermag.ro

(531) Clasificare Viena:
18.01.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
motociclete, accesorii şi piese de motociclete,
echipamente de protecţie pentru motociclisti,
cotiere de protecţie, viziere de protecţie, căşti
pentru motociclisti, mănuşi de protecţie pentru
motociclisti, cizme pentru motociclisti, ghete
pentru motociclisti, îmbracăminte de protecţie
pentru motociclişti, armură pentru motociclişti,
panataloni de motocross, protecţii pentru
piept, ochelari de protecţie, combinezoane de
protecţie, echipament off-road, huse adaptate
pentru motociclete, cadre de motociclete, genti
pentru picior, genti pentru motociclete, rucsac
pentru motociclisti, chingi de prindere, plasa
de bagaj, suport pentru motociclete, lumini
pentru motociclete, capac protecţie motor,
componente pentru motociclete, banda roti
motocicleta, roți pentru motociclete, spițe pentru

motociclete, lanţuri şi lacate antifurt, suport
pentru telefon, cricuri pentru motociclete, spatare
pentru motocicleta, claxoane pentru motociclete,
pedale pentru motociclete, angrenaje pentru
motociclete, portbagaje pentru motociclete,
lanțuri pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, mânere rotative pentru motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, pinioane
pentru transmisiile motocicletelor, distanțiere
frontale (părți de motociclete), pompe de aer
pentru motociclete, anvelope pneumatice și
camere de aer pentru motociclete, șei pentru
vehicule pe două roți, biciclete sau motociclete,
burduf de protecție pentru furcă (componente
de motociclete), blocatoare de disc de frână
pentru motociclete, panouri frontale de protecție
(piese de motociclete), cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), monturi pentru
faruri (componente de motociclete), etriere de
frână (piese de motociclete), amortizoare pentru
ghidon (componente de motociclete), uleiuri
pentru motociclete, antigel pentru motociclete,
lichid de racire pentru motociclete, lichid de
frana, spray de lant pentru motociclete, produse
de întreţinere motor, semeringuri, baterii pentru
motociclete, redresoare baterii motociclete, fise
şi bujii pentru motociclete, semnalizatoare
pentru motociclete, releuri de încărcare pentru
motociclete, kit de lant pentru motociclete,
rulmenti pentru motociclete, placute de frana
pentru motociclete, filtre pentru motocicletă (cu
excepţia trasnportului lor), pentru a permite
clientilor sa le vada şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata şi servicii
de vânzare online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
şi ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre produse, servicii de
intermediere comercială, servicii de comenzi
online computerizate pentru vânzarea de
produse cu ridicata și cu amănuntul, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenţii de import-export.
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37. Reparare și întreținere de motociclete,
revizia motoarelor, reparare de piese de
motoare, reconstruire și recondiționare de
motoare, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea motoarelor electrice, reparare și
întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor.
39. Închirieri de motociclete, transport și
depozitare de motociclete şi accesorii pentru
motociclete, servicii de închiriere (leasing) pentru
motociclete, livrare de motociclete.
40. Transformări de vehicule (motoare).

───────

(210) M 2020 08987
(151) 11/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXTRAROUGE

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

29. Extracte vegetale pentru alimente.
───────

(210) M 2020 08988
(151) 11/12/2020
(732) METALCOM SRL, STR. CRISAN

NR.12A, JUDEȚUL OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

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

(540)
METALCOM

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

6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
accesorii din metal pentru tâmplărie, accesorii

din metal pentru șine de dulapuri de haine,
agățătoare metalice de oglinzi, agățătoare
metalice pentru tablouri, alice (din plumb)
pentru sablare, ancore, apărătoare metalice,
arcuri ca articole de fierărie pentru tapițerie,
arcuri metalice, baghete metalice pentru muchii,
balamale din metal acționate prin arc, borduri
metalice, bobine metalice, bile pentru rulmenți,
balize din metal, balamale metalice, bucșe
metalice (altele decât piese pentru mașini),
bride metalice, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
cârlige (fierărie), capace din metal, butoni din
metal pentru sertare, capace confecționate din
metal, căciuli de ventilație din metal pentru
coșuri de fum, clanțe metalice, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), clopote,
crampoane metalice, dispozitive metalice de
prindere cu bile, distanțiere metalice, feronerie
pentru dulapuri, garnituri (metalice), garnituri
metalice pentru mobilă, glisoare metalice pentru
mobilă, inele metalice, încuietori și chei metalice,
jardiniere metalice pentru ferestre, mânere
metalice, rotile metalice pentru mobil[, materiale
de sudură, piese forjate din oțel, opritoare
metalice, piulițe, buloane și brățări metalice, uși
batante din metal pentru câini/pisici, acoperișuri
metalice, balustrade din metal, benzi metalice
pentru plinte, foi de oțel pentru construcții,
feronerie din metal pentru construcții, unități
modulare pentru construcții (metal -), dulăpioare
metalice antifoc (altele decât mobilierul), panouri
metalice despărțitoare pentru cameră (altele
decât mobilierul), rame metalice pentru rafturi
(altele decât mobilierul), console din metal pentru
mobilă, cadre metalice.
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, amortizoare de zgomot fabricate din
lemn, balustrade din lemn, bare din lemn, finisaje
din lemn, lemn și lemn artificial, lemn laminat,
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, structuri și construcții nemetalice
transportabile, piatră, rocă, argilă și minerale,
smoală, gudron, bitum și asfalt, blindaje, nu din
metal, chit, statui și obiecte de artă din piatră,
beton și marmură, incluse în această clasă.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, dispozitive de fixare
nemetalice, clanțe din lemn, garnituri pentru
uși, porți și ferestre, nu din metal, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere din ceramică,
mânere din sticlă, plăcuțe pentru ușă, nu
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din metal, opritoare pentru dulapuri, nu din
metal, rame nemetalice, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, balamale
nemetalice, agățătoare de oglinzi, nu din metal,
mobilă antichizată, mobilă superpozabilă, rafturi
de mobilă, cotiere pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru mobilă, glisoare nemetalice
pentru mobilă, mobilă cu pat încorporat, jaluzele
interioare (mobilă), picioare pentru mobilă,
mânere pentru mobilă, din plastic, elemente de
separare individuale (mobilă), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, rafturi pentru dulapuri
de îndosariere (mobilă), dulapuri metalice,
dulapuri (mobilier), vergele metalice de perdele,
suporturi de raft metalice (piese de mobilier),
știfturi metalice cu cap și gaură pentru cui
spintecat, nu din metal, standuri metalice
de prezentare, șine metalice pentru perdele,
sertare metalice (piese de mobilier), separatoare
metalice pentru rafturi (piese de mobilier),
rafturi metalice, rame metalice pentru fotografii,
module metalice demontabile (mobilier), jaluzele
metalice venețiene (de interior), inele metalice
pentru perdea, dulapuri metalice rezistente la
foc (mobilier), elemente de perete metalice
(mobilier), cadre de pat metalice, accesorii
metalice pentru expunere (mobilier), articole
pentru organizarea hainelor, accesorii de interior
pentru garderobe, bănci, balansoare, baze
pentru mese, bare pentru rafturi (mobilier),
corpuri de bucătărie, grilaje pentru șemineuri
(mobilier), uși glisante pentru mobilier, uși
din metal pentru mobilier, unități de mobilier,
suprafețe de lucru, suporturi de cărți, șine
nemetalice pentru sertare, sertare (piese de
mobilier), seturi de mobilier cu trei piese pentru
salon, seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare articole de mobilier, separatoare
pentru sertare, sertare pentru mobilier, rotile,
rafturi pentru vinuri (mobilier), rafturi pentru
depozitare, piese de mobilier, oglinzi (sticlă
argintată), jaluzele de interior și accesorii pentru
perdele și jaluzele de interior.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții și elemente
din metal, containere, articole de transport și
ambalare din metal, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, articole de fierărie,
statui și obiecte de artă din metale comune,

structuri și construcții metalice transportabile,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură mobilă
și mobilier, umerașe și cuiere, accesorii pentru
mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2020 08989
(151) 11/12/2020
(732) SODINAL SRL, BULEVARDUL

TIMISOARA NR. 100G, SECTOR
6, BUCUREȘTI, 061334,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CLARIVIN

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

1. Produse chimice folosite la producția de vin.
───────
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(210) M 2020 08990
(151) 11/12/2020
(732) CRISTIAN DUMITRU BERARIU,

STR. TRE. TREI IERARHI NR.
10, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Z ZI de ZI

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

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

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

de buzunar, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, table electronice
interactive, dispozitive de intercomunicare,
interfeţe pentru calculatoare, laptopuri, telefoane
mobile, celulare, telefoane celulare, monitoare
(programe de calculator), radiouri, aparate
de emisie pentru radiotelegrafie, aparate
de emisie pentru radiotelefonie, computer
game software, downloadable, baze de
date computerizate, conținut media, fișiere
de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, aplicaţii software descărcabile,
suporturi magnetice de date, suporturi optice de
date.
16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, animaţii de tip celulă,
invitaţii (papetărie), atlase, bannere din
hârtie, suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, fanioane din hârtie,
calendare, cataloage, cromolitografii (în mai
multe culori), benzi desenate, culegeri, materiale
pentru desen, gravuri, steguleţe din hârtie,
fluturaşi publicitari, formulare, tipărite, hărţi
geografice, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), fişe
de cartotecă (papetărie), cartotecă, registre
(cărţi), litografii, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, agende, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, broşuri,
publicaţii periodice, gravuri fotografice, suporturi
de fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
buletine de știri (materiale tipărite), comunicate
de presă tipărite, tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), cărţi de cântece,
papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), globuri pământeşti, bilete,
tăbliţe de scris, cărţi de scris sau de colorat,
materiale de scris.
35. Servicii de publicitate, servicii de marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu compact-discuri (audio-video), servicii de
comerţ în legătură cu compact-discuri (memorie
numai pentru citire), servicii de comerţ în
legătură cu compact-disc playere, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive de memorie
pentru calculatoare, servicii de comerţ în
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legătură cu programe de calculator, înregistrate,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive periferice
pentru calculator, servicii de comerţ în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
programe de calculator, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software pentru jocuri
pe calculator, stocate, servicii de comerţ în
legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
componente hardware pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de procesare a datelor, servicii de
comerţ în legătură cu semne digitale, servicii de
comerţ în legătură cu tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, servicii de comerţ
în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de imagini
descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu grafice descărcabile pentru telefoanele
mobile, servicii de comerţ în legătură cu pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală), servicii de
comerţ în legătură cu agende electronice, servicii
de comerţ în legătură cu traducătoare electronice
de buzunar, servicii de comerţ în legătură cu
etichete electronice pentru produse, servicii de
comerţ în legătură cu panouri informative cu
afişaj electronic, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de intercomunicare,
servicii de comerţ în legătură cu interfeţe pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
laptopuri, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (programe de calculator), servicii
de comerţ în legătură cu radiouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de emisie pentru
radiotelegrafie, servicii de comerţ în legătură
cu aparate de emisie pentru radiotelefonie,
servicii de comerţ în legătură cu computer
game software, downloadable, servicii de comerţ
în legătură cu baze de date computerizate,
servicii de comerţ în legătură cu conținut media,
servicii de comerţ în legătură cu fișiere de
date înregistrate, servicii de comerţ în legătură
cu fișiere multimedia descărcabile, servicii de

comerţ în legătură cu aplicaţii software, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi magnetice
de date, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi optice de date, servicii de comerţ în
legătură cu panouri publicitare din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu albume,
servicii de comerţ în legătură cu almanahuri,
servicii de comerţ în legătură cu animaţii de
tip celulă, servicii de comerţ în legătură cu
invitaţii (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu atlase, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru cărţi, servicii de comerţ în
legătură cu cărţi broşate, servicii de comerţ în
legătură cu semne de cărţi, servicii de comerţ în
legătură cu cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
fanioane din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu calendare, servicii de comerţ în legătură
cu cataloage, servicii de comerţ în legătură cu
cromolitografii (în mai multe culori), servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu culegeri, servicii de comerţ
în legătură cu materiale pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu gravuri, servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu formulare,
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu hărţi
geografice, servicii de comerţ în legătură cu
tipărituri grafice, servicii de comerţ în legătură cu
reproduceri grafice, servicii de comerţ în legătură
cu reprezentări grafice, servicii de comerţ în
legătură cu felicitări (tipărite), servicii de comerţ
în legătură cu fişe de cartotecă (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cartotecă,
servicii de comerţ în legătură cu registre (cărţi),
servicii de comerţ în legătură cu litografii, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ în legătură cu felicitări muzicale, servicii
de comerţ în legătură cu buletine informative,
servicii de comerţ în legătură cu ziare, servicii de
comerţ în legătură cu agende, servicii de comerţ
în legătură cu carnete de notiţe (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru pagini, servicii de comerţ în legătură
cu broşuri, servicii de comerţ în legătură cu
publicaţii periodice, servicii de comerţ în legătură
cu gravuri fotografice, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu ilustraţii, servicii de
comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu portrete,
servicii de comerţ în legătură cu timbre poştale,
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servicii de comerţ în legătură cu cărţi poştale,
servicii de comerţ în legătură cu postere, servicii
de comerţ în legătură cu orare tipărite, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu cupoane tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu partituri muzicale
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu buletine
de știri (materiale tipărite), servicii de comerţ în
legătură cu comunicate de presă tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu cărţi de cântece, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), servicii de comerţ în legătură cu
globuri pământeşti, servicii de comerţ în legătură
cu bilete, servicii de comerţ în legătură cu tăbliţe
de scris, servicii de comerţ în legătură cu cărţi de
scris sau de colorat, servicii de comerţ în legătură
cu materiale de scris.
38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de computere, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
servicii telegrafice, servicii de telefonie, difuzarea
prin intermediul televizorului, servicii de
telex, transmiterea telegramelor, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless), emisiuni de știri
(transmisii), transmisie de știri la organizațiile

care difuzează știri, servicii de agenții de știri
electronice, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii ale agențiilor de știri
pentru transmisii electronice, agenții de presă,
servicii de comunicații ale agențiilor de presă.
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, spectacole
cinematografice, spectacole de cinema,
servicii de club (divertisment sau
educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, sevicii de
editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, dublări, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri de noroc, servicii
de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru
scop publicitar, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, planificarea de petreceri
(divertisment), raportare fotografică, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), prezentarea
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spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea de informaţii cu privire
la activităţile recreaţionale, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), traducere, meditaţii, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video, închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, furnizare de programe televizate de știri,
pregătirea programelor de știri pentru difuzare,
furnizare de știri, furnizare de informații și știri
online.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator,
alta decât conversia în format fizic, crearea
şi mentenanţa site-urilor web, crearea şi
proiectarea de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, digitalizarea
documentelor (scanare), duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
furnizarea de informaţii în legătură cu

tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, platforma ca serviciu (paas), dezvoltare
de platforme de calculatoare, design grafic,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, actualizarea software-ului
pentru calculatoare, închirierea serverelor web,
consultanţă în proiectarea site-urilor web.
45. Managementul drepturilor de autor,
organizarea reuniunilor politice, licenţierea
proprietăţii intelectuale, licenţierea software-ului
de calculator (servicii juridice), licenţiere (servicii
juridice) în cadrul publicării de software, servicii
de reţele de socializare online.

───────

(210) M 2020 08991
(151) 11/12/2020
(732) FADOO INDUSTRIES SRL, BDUL.

PIPERA NR. 1/I, CONSTRUCTIA
C2, ET. 5, BIROU 11, COMPART.
12, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

k kendra studio

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.05; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
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(591) Culori revendicate:galben (HEX
f9d752), mov (HEX 94004e), roz (HEX
dc01a5)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, stabilirea
abonamentelor la un pachet media de informații,
stabilirea abonamentelor la servicii de baze
de date prin telecomunicatii, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
stimulente sexuale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu articole
de birou, organizare de abonamente la pachete
media, prelucrare electronică a comenzilor,
servicii de intermediere referitoare la publicitate.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, închirieri
de aparate și instalații de telecomunicații,
comunicare prin bloguri online, comunicare prin
calculator, comunicare electronică prin spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet, difuzare
de material audio și video pe internet, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
informatică globală sau prin internet, furnizare
de acces la conținut, site-uri și portaluri de
internet, furnizare de camere de chat online
pentru rețelele sociale, furnizare de camere de
chat online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de instalații
de videoconferință, furnizare de instalații virtuale
pentru interacțiunea în timp real a utilizatorilor
de calculatoare, furnizare de linii de chat pe
internet, furnizare de servicii de comunicații
online, servicii de comunicare online, servicii de
transmisie video la cerere, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, comunicații prin rețele
electronice, furnizare de instalații și echipamente
pentru videoconferințe, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie video, servicii de videoconferință,
videoconferință.
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41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, divertisment difuzat
într-o rețea globală de comunicații, divertisment
interactiv, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, divertisment pe internet,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, educație și instruire, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la videouri, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), producție audio, video și
multimedia și fotografie, editare de înregistrări
video, editare de fotografii, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de echipamente de înregistrare,
furnizare de echipamente pentru producția
cinematografică, furnizare de înregistrări audio
digitale, nedescărcabile, de pe internet, furnizare
de studiouri audio sau video, furnizare de
studiouri de înregistrare, producție audio și
video și fotografie, producție de filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
producție de materiale video, punere la dispoziție
de studiouri de înregistrare video, servicii ale
studiourilor pentru înregistrări video, servicii
ale unui fotograf, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii de
editare audio și video, servicii de înregistrare
video, servicii de producție de divertisment sub
formă de materiale video, servicii de producție
video, organizare de reprezentații în direct,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, producție de spectacole de cabaret,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de educație, instruire și
divertisment.
42. Servicii IT, administrare de servere,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele de
calculatoare, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltare și testare de metode
de calcul, de algoritmi și de software, consultanță
IT, servicii de consiliere și asigurare de informații,
managementul proiectelor IT, planificare, creare,
dezvoltare și întreținere de site-uri web online

pentru terți, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, servicii în
domeniul științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2020 08992
(151) 11/12/2020
(732) SC DENIDO SRL, STR. SOIMULUI

NR. 4, BL. 20, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Km KRAISSMANN

(531) Clasificare Viena:
26.01.18; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#015463), alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială.

───────
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(210) M 2020 08993
(151) 11/12/2020
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.

K., UL. LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

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

(540)

Vălenii de Munte

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12; 06.01.04

(591) Culori revendicate:alb, verde (Pantone
362C)

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, jeleuri de fructe, gemuri,
compoturi, dulcețuri, magiun, pastă de fructe,
ardei iuți murați, ardei capia murați, ardei
gogoșar murați, castraveciori, nu proaspeți,
castraveți murați, pastă de tomate, bulion,
concentrate de bulion, roșii în conservă, piure
de roșii, pastă de roșii, roșii decojite, roșii,
preparate, roșii pasate, suc de roșii pentru gătit,
zacuscă
30. Ketchup (sos), sos de roșii, sosuri cu hrean,
hrean preparat (condiment), muștar

───────

(210) M 2020 08994
(151) 11/12/2020
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.

K., UL. LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

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

(540)

ARNOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.03.01

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), mustar
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou

───────
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(210) M 2020 08995
(151) 11/12/2020
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.

K., UL. LEGIONÓW 37, 34-100
WADOWICE, POLONIA

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

(540)
ARNOS GĂTEŞTE

CU PASIUNE !
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), muştar.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08996
(151) 12/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Jucy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25; 29.01.12

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

clase:
29. Jeleu de fructe, pulpă de fructe, piure de
fructe.
30. Băuturi pe bază de ceai.
32. Apă tonică, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi care conțin
vitamine, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de ceai,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi răcoritoare cu aromă de cafea,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de ceai,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, cidru fără alcool,
sarsaparilla (băutură nealcoolică), smoothie
(băuturi nealcoolice din fructe), șerbeturi din
fructe (băuturi), sucuri, sorbete sub formă
de băuturi, smoothies (băutură de fructe,
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nealcoolică), vin de orz (bere), sucuri de legume
(băuturi), apă (băuturi), apă de masă, apă
gazoasă (sifon), apă seltzer, ape care conțin
oxid de litiu, ape minerale (băuturi), aperitive fără
alcool, băutură răcoritoare din ghimbir, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
băuturi izotonice, băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de miere, băuturi pe bază de orez, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte, băuturi pe bază
de zer, preparate pentru fabricarea băuturilor),
băuturi răcoritoare cu aromă de cafea, bere, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
must de bere, cidru fără alcool, cocktailuri pe
bază de bere, cocteiluri fără alcool, prafuri pentru
prepararea băuturilor efervescente, esențe
pentru prepararea de băuturi nealcoolice, nu sub
formă de uleiuri esențiale, extracte din fructe fără
alcool, băuturi din fructe, fără alcool), extracte
din hamei pentru fabricarea berii, kvass (băutură
nealcoolică), siropuri pentru limonadă, limonade,
must de malț, bere din malț, musturi, nectaruri
de fructe, nealcoolice, pastile pentru băuturi
gazoase, sarsaparilla (băutură nealcoolică),
suc de roșii (băuturi), sifon, produse pentru
fabricarea de sifon, sirop de migdale, siropuri
pentru băuturi, smoothies, sorbeturi (băuturi),
must de struguri, amestec de sucuri de fructe,
amestecuri pentru prepararea sorbeturilor, apă
carbogazoasă, apă carbogazoasă îmbogățită cu
vitamine (băuturi), apă cu arome, apă cu orz
și lămâie, apă de izvor, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
îmbogățită cu minerale (băuturi), apă îmbogățită
nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă pe bază de orz
și portocale, apă minerală (care nu este
pentru uz medicinal), apă plată, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă cu
vitamine, apă potabilă distilată, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
ape cu aromă de fructe, ape minerale și
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care constau în principal din
sucuri de fructe, băuturi care conțin vitamine,
băuturi cola, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe si sucuri de legume, băuturi cu
aromă de fructe, băuturi cu carbohidrați, băuturi
cu gheață cu conținut de fructe, băuturi cu
guarana, băuturi cu proteine, băuturi cu suc
de ghimbir, băuturi cu suc de portocale,

băuturi cu suc de struguri, băuturi cu suc
de struguri, nealcoolice, băuturi de fructe,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi
din legume, băuturi din orez integral, nefiind
înlocuitori de lapte, băuturi din zer, băuturi
energizante (care nu sunt de uz medical),
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
funcționale pe bază de apă, băuturi îmbogățite
cu nutrimente, băuturi izotonice (nu pentru uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice fără
malț (altele decât cele de uz medical), băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi pe bază de apă care conțin
extracte de ceai, băuturi nealcoolice pe bază
de cocos, băuturi pe bază de fructe, băuturi
nealcoolice pe baza de nuci și de soia, băuturi pe
bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de ananas, băuturi
pe bază de suc de aloe, băuturi nealcoolice
pe bază de suc de mere, băuturi nealcoolice
pe bază de sucuri de legume verzi, băuturi
pentru sportivi, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe cu
aromă de ceai, siropuri pentru băuturi, băuturi
sport cu electroliți, bere și produse de bere,
concentrate de sucuri de fructe, concentrate
utilizate în prepararea băuturilor răcoritoare,
esențe pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, extracte
pentru prepararea băuturilor, ape minerale
(băuturi), prafuri pentru prepararea de băuturi,
șerbeturi din fructe (băuturi), sirop de coacăze
negre, sirop de malț pentru băuturi, siropuri
de fructe, siropuri pentru prepararea băuturilor,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
smoothies cu legume, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc concentrat
de portocale, suc concentrat de prune afumate,
suc concentrat de fructe (nealcoolic), suc de
coacăze negre, suc de fructe concentrat, suc
de grepfrut, suc de guave, suc de lămâie folosit
la prepararea băuturilor, suc de lămâie verde
folosit la prepararea băuturilor, suc de mango,
suc de pepene galben, suc de pepene verde,
suc de portocale, suc de răchițele, suc de rodii,
suc de struguri, sucuri carbogazoase, sucuri
de aloe vera, sucuri de fructe gazoase, sucuri
de fructe organice, sucuri de fructe utilizate ca
băuturi, sucuri de ginseng roșu (băuturi), sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
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vinuri fără alcool, vinuri nealcoolice, sucuri de
fructe.

───────

(210) M 2020 08997
(151) 13/12/2020
(732) ANCA DANA ALECU, STRADA

PĂDUCELULUI NR. 18, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 600018,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN
, STRADA L. PĂTRĂȘCANU NR.
2, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
600018, BACĂU, ROMANIA

(540)
BRAȘOVETA - JOIN US ON

THE BIKE SIDE OF LIFE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 08998
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Lowie Comfort

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.04.01;
26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz, albastru
deschis, albastru închis

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
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păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante
(articole de toaletă), luciu de buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), astringente pentru scopuri
cosmetice, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
şampon, şampoane pentru uz veterinar, altele
decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam

de păr, şampoane uscate, săpunuri lichide,
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
preparate de curăţare, lustruire, degrasare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, corindon
(abraziv), deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie,
odorizante de cameră, odorizant difuzor,
odorizante pentru autovehicule, arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale), ulei de migdale, săpun
de migdale, amoniac (detergent), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, uleiuri
esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
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antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit / pastă de lustruit bijuterii,
servețele, lavete, tampoane, țesături și bureți
impregnate cu preparate de curățare de
uz casnic, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, terebentină pentru degresare,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru albirea articolelor din piele, preparate
pentru curățarea și lustruirea obiectelor din
piele și pentru încălțăminte, creme pentru
pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de ghete,
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
apă demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, lichide pentru curăţarea parbrizului,
detergenţi pentru autovehicule, ceară pentru
autovehicule, produse de curăţit pentru
autovehicule, apă de javel, amoniac (alcalii
volatile) (detergent)/alcalii volatile (amoniac)
(detergent).
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi

obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
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de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 08999
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300242, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lowie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.04.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, albastru închis, turcoaz

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
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păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante
(articole de toaletă), luciu de buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), astringente pentru scopuri
cosmetice, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
şampon, şampoane pentru uz veterinar, altele
decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam

de păr, şampoane uscate, săpunuri lichide,
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
preparate de curăţare, lustruire, degrasare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, corindon
(abraziv), deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie,
odorizante de cameră, odorizant difuzor,
odorizante pentru autovehicule, arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale), ulei de migdale, săpun
de migdale, amoniac (detergent), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, uleiuri
esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
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antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit / pastă de lustruit bijuterii,
servețele, lavete, tampoane, țesături și bureți
impregnate cu preparate de curățare de
uz casnic, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, terebentină pentru degresare,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru albirea articolelor din piele, preparate
pentru curățarea și lustruirea obiectelor din
piele și pentru încălțăminte, creme pentru
pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de ghete,
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
apă demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, lichide pentru curăţarea parbrizului,
detergenţi pentru autovehicule, ceară pentru
autovehicule, produse de curăţit pentru
autovehicule, apă de javel, amoniac (alcalii
volatile) (detergent)/alcalii volatile (amoniac)
(detergent).
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi

obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
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de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 09001
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIŞOARA,
300242, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lowie EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.03; 26.04.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
deschis, albastru închis, turcoaz, gri

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi
creme de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă, preparate cosmetice pentru copii,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru sprâncene, creioane pentru
sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare de
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păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante
(articole de toaletă), luciu de buze, etuiuri pentru
ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambra (parfum), astringente pentru scopuri
cosmetice, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, pomezi pentru scopuri
cosmetice, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, şerveţele umede pentru uz igienic
şi cosmetic, şerveţele demachiante, produse de
parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumurile
de flori, apă de colonie, apă de toaletă,
deodorante pentru uz personal, preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), vaselină rectificată
pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
preparate fitocosmetice, beţişoare de bumbac
pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, henna
(nuanţator cosmetic), extracte de plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, extracte de flori (parfumuri),
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, creme de
protecţie solară, gene false, unghii false, lac
de unghii/vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, plasturi cu gel pentru ochi
utilizaţi în scopuri cosmetice, sclipici de unghii,
abţibilduri pentru unghii, acetonă, dizolvanţi
pentru lacul de unghii, uleiuri esenţiale, paste de
dinţi, nemedicinale, apă de gură nemedicinală,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant (articole de toaletă), preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
şampon, şampoane pentru uz veterinar, altele
decât cele cu uz medical, preparate pentru
ras, săpun pentru ras, gel de duş, balsam

de păr, şampoane uscate, săpunuri lichide,
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
preparate de curăţare, lustruire, degrasare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, corindon
(abraziv), deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie,
odorizante de cameră, odorizant difuzor,
odorizante pentru autovehicule, arome pentru
prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru băuturi
(uleiuri esenţiale), ulei de migdale, săpun
de migdale, amoniac (detergent), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, uleiuri
esenţiale aromatice, esenţă de badiana,
balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale,
săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă de
albire, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri casnice, şerveţele pentru bebeluşi
impregnate cu preparate de curăţare, calupuri
de săpun de toaletă/ calupuri de săpun,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în
procese de fabricare, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea de
mână a hainelor şi textilelor, apret pentru rufe,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun de
rufe, preparate pentru netezire (apretare), săpun
nu pentru uz medicinal, sodă caustică, soluţii
pentru îndepărtarea petelor de pe rufe, amidon
pentru rufe, albăstreală pentru rufe, înălbitor de
rufe/ preparate pentru albirea rufelor, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor /înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
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antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de
uz casnic, preparate pentru îndepărtarea
vopselii, smirghel, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), ceară antiderapantă pentru
pardoseli, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit / pastă de lustruit bijuterii,
servețele, lavete, tampoane, țesături și bureți
impregnate cu preparate de curățare de
uz casnic, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare de uz casnic,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, de uz casnic, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat, conuri
parfumate, difuzoare de parfum cu fitil, apă
parfumată, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, terebentină pentru degresare,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru albirea articolelor din piele, preparate
pentru curățarea și lustruirea obiectelor din
piele și pentru încălțăminte, creme pentru
pantofi, ceară pentru pantofi, cremă de ghete,
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
apă demineralizată pentru maşinile de călcat de
uz casnic, lichide pentru curăţarea parbrizului,
detergenţi pentru autovehicule, ceară pentru
autovehicule, produse de curăţit pentru
autovehicule, apă de javel, amoniac (alcalii
volatile) (detergent)/alcalii volatile (amoniac)
(detergent).
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi

obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede de uz medical,
şerveţele sanitare de uz menajer, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide, preparate împotriva moliilor, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, scutece
pentru animale de companie.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie de
filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
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de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni
de hârtie pentru masă, cârpe de șters din
hârtie, lenjerie de masă din hârtie, etichete
din hârtie pentru cadouri, șervețele din hârtie
pentru față, decorațiuni din hârtie pentru prăjituri,
șervețele de buzunar din hârtie, fețe de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, recipiente din hârtie pentru
ambalat, prosoape de hârtie pentru mâini, pungi
din hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de hârtie,
decorațiuni din hârtie pentru alimente, prosoape
de hârtie pentru față, bavete din hârtie pentru
bebeluși, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, șervețele de masă din hârtie, lenjerie
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare din
hârtie, hârtie igienică sub formă de rolă, pungi
de hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────

(210) M 2020 09003
(151) 13/12/2020
(732) CAMID MANAGEMENT, CALEA

MOSILOR NR.158, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023708,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAMID MANAGEMENT, CALEA
MOSILOR NR.158, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023708,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Managementing

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.13; 29.01.02

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

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/12/2020-13/12/2020

(210) M 2020 09004
(151) 13/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31, JUD
TIMIŞ, TIMISOARA, 300242, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Eisler

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12;
02.01.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 314C), auriu (Pantone
7751C), gri

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prăjit, orez, tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, făină
de orez, amestecuri de orez, orez îmbogățit
(negătit), orez artificial (negătit), salată de orez,
orez congelat preparat, orez sălbatic (preparat),
sosuri pentru orez, fidele de orez, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, fulgi de orez, budinci de
orez, tartă de orez, bulete din orez, paste din
orez, găluște de orez, terci de orez, budincă
de orez, turte din orez, fulgi de orez natural,
orez gătit și uscat, biscuiți din orez (senbei),
orez gătit la aburi, făină de orez glutinos, biscuiți
sărați din orez, onigiri (găluște de orez), hârtie
de orez comestibilă, mâncăruri pe bază de orez,

orez sub formă de cremă, turte de orez sote
(topokki), amestec kheer (budincă de orez),
orez congelat preparat cu condimente, făină din
amidon de orez, gustări tip prăjitură din orez,
budincă pe bază de orez, prăjituri din orez
zdrobit (mochi), orez măcinat pentru consum
uman, produse alimentare fabricate din orez,
prăjituri caramelizate din orez expandat, ceai din
orez brun prăjit, terci din făină de orez, orez
fermentat cu malț (koji), prăjituri din orez cleios
(chapsalttock), gustări pe bază de orez, cereale
pentru micul dejun din orez, tăiței chinezesti din
orez (bifun, cruzi), prăjitură de orez tradițională
coreană (injeolmi), mâncăruri pregătite pe bază
de orez, produse alimentare extrudate preparate
din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
mâncăruri preparate pe bază de orez, pulpă de
orez pentru scopuri culinare, orez preparat învelit
în alge marine, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) orez, prăjituri dulci din orez zdrobit
(mochi-gashi), budincă de orez conținând stafide
și nucșoară, făină pentru prepararea găluștilor
din orez glutinos, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, orez îmbogățit cu vitamine și
alte minerale, produse pentru gustări preparate
din făină de orez, biscuiți din orez în formă de
granule (arare), prăjitură de orez în formă de
semilună (songpyeon), orez congelat și preparat
cu legume și condimente, orez glutinos învelit în
frunze de bambus (zongzi), mâncăruri liofilizate
în care orezul este ingredientul principal, gimbap
(fel de mâncare coreean pe bază de orez),
orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), feluri de mâncare în special pe
bază de orez, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu făcălețul
(gyuhi), găluști de orez acoperite cu pudră
de fasole (injeolmi), bibimbap (orez amestecat
cu legume și carne de vită), găluște din orez
garnisite cu pastă de fasole dulce (ankoro),
mâncăruri uscate prin înghețare în care orezul
este ingredientul principal, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de
orez, orez dulce cu nuci și jujubă, denumit
și măslin dobrogean, (yaksik), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, cafea, cacao,
ceai, cafea artificială, paste şi tăiţei, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
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conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată).
31. Fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete.

───────



LISTA  CONTINAND  CERERILE  DE INREGISTRARE MARCA 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCA  

COMUNITARA   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII  

PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII



(210) M 2020 07290
(151) 18/09/2018
(732) Trading Point Holdings Limited

, 12 RICHARD & VERENGARIA
STREET, ARAOUZOS CASTLE
COURT, 3RD FLOOR

, LIMASSOL, CY-3042 , CIPRU
(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL

PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011882

(540)

trading.com
(300)

Prioritate invocată:
UK00003315659/05-06-2018/GB

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.07; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz și
alb

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

36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
servicii de afaceri monetare, afaceri imobiliare,
servicii de tranzacţionare de mărfuri si de
schimburi, servicii de schimb de contracte
futures integrate (integration futures exchange
Services), cotații de preţ la bursa de valori
internaţională (internaţional stock exchange
price quotation), servicii monetare si de
schimb financiar internaţional, schimb valutar
si consiliere, servicii de birouri financiare de
clearing, servicii de brokeraj financiar, servicii
de tranzacţii financiare si de mărfuri, furnizarea
de servicii de tranzacţionare cu privire la
instrumentele financiare, servicii financiare, si
anume, servicii de tranzacţii și transfer de
fonduri de investiţii, servicii de tranzacţionare
financiara, executarea comerţului si tranzacţiilor
pe pieţe financiare si de mărfuri, servicii
fiduciare, ofertarea și furnizarea de împrumuturi,
servicii de tip escrow (servicii referitoare la
depozite escrow), comerţ și servicii de schimb
valutar, servicii de plaţi, servicii de cârd de credit,
servicii de cârd de debit, servicii de cârd de
încărcare/alimentare, servicii de card preplătite,
tranzacţii electronice de credit și debit, transfer
electronic de fonduri, furnizarea de cârduri

cu cipuri de calculator si servicii electronice
de numerar, plata in numerar, eliberare
de numerar (cash disbursement), înlocuirea
numerarului, tranzacții/transferuri electronice de
numerar, verificări cecuri, încasare cecuri,
transfer electronic fonduri, servicii de bursa,
servicii de acces la depozit si ATM, servicii
de procesare plaţi, servicii de schimb valutar
pe baza de numerar, servicii de consiliere,
asistența, informare, analiza si consultanta
in domeniile finanţe, tranzacţii financiare,
tranzacţionare de mărfuri, servicii bancare,
asigurare, bani, tranzacţionare de produse,
tranzacţionare de valuta, capitaluri si acţiuni,
furnizarea de informaţii financiare privind
obligaţiunile, obligaţiuni cu opţiune, vânzări
comerciale, societăţi de investiţii si schimburi
valutare, servicii de investiţii, servicii de
împrumuturi de bani, servicii de colectare de
fonduri, servicii de acordări de împrumuturi,
servicii ipotecare, incluzând (dar fără a se limita
la) oricare dintre serviciile menţionate anterior
furnizate online, și/sau furnizate(prestate) pentru
utilizare cu și/sau prin intermediul internetului,
prin www (world wide web) și/sau prin reţele
sau dispozitive de comunicaţii, de telefonie, de
telefonie mobilă și/sau de comunicaţii fără fir
(wireless).
41. Educaţie, instruire, furnizarea educaţie
(organizarea de studii), furnizarea educaţie
și instruire (pregătire) în domeniul financiar
și al tranzacţiilor financiare, servicii de
internet, online și de educaţie, organizarea si
operarea (coordonarea) de jocuri si competiţii,
servicii de pariuri, jocuri de noroc, jocuri și
loterie, organizarea și operarea (coordonarea)
de spectacole de educaţie, efectuarea
(coordonarea) de audiţii, organizarea de
concursuri (competiţii), raportare și sindicalizare
de ştiri și evenimente curente, servicii de
rezervări de bilete la evenimente de educaţie
și de divertisment, consultare, informare și
asistență cu privire la toate cele sus menţionate,
inclusiv (dar fără a se limita la) oricare din
serviciile menţionate anterior furnizate online, si/
sau furnizate (prestate) pentru utilizare cu și/
sau prin intermediul internetului, prin www (world
wide web) si/sau prin reţele sau dispozitive de
comunicaţii, de telefonie, de telefonie mobilă și/
sau de comunicaţii fără fir (wireless).

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Conversie


