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Cereri Mărci publicate în 21/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06000 14/09/2020 SCULPTOPLASTICS 3E SRL Arta Modelării Fiinţei

Sculptoplastics

2 M 2020 06463 14/09/2020 FLORIN-GABRIEL MIU
SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU

STOP PREȚURI MICI GĂSIȚI
AICI! ECONOMAT

3 M 2020 06464 14/09/2020 S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE
S.R.L.

belfix

4 M 2020 06465 14/09/2020 CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

FUYAN

5 M 2020 06466 14/09/2020 DANIEL-CONSTANTIN SCHEIN Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și Dansuri
Timișoara ROMÂNIA

6 M 2020 06467 14/09/2020 NELSON-SIMONE POP N MONDIALUL

7 M 2020 06468 14/09/2020 NELSON-SIMONE POP NELSON MONDIALU'

8 M 2020 06469 14/09/2020 TRAIAN CALINCIUC ferma bucovina

9 M 2020 06470 14/09/2020 GLORIOS SECURITY SRL GLORIOS SECURITY

10 M 2020 06471 14/09/2020 HEINEKEN ROMANIA SA ARDUUS HOP

11 M 2020 06473 14/09/2020 SC MIDAS & CO SRL midas electronics

12 M 2020 06475 14/09/2020 ANA PAN SA BERRIOLETTE

13 M 2020 06476 14/09/2020 ANA PAN SA CHOCOTTONE

14 M 2020 06477 14/09/2020 SUPREME SECURITY SRL S SUPREME SECURITY

15 M 2020 06478 14/09/2020 ANDREEA BĂDALĂ MURMUR ESSENTIALS

16 M 2020 06479 14/09/2020 MARIA ŞOLOMAN KALAPOD

17 M 2020 06480 14/09/2020 PRONAT S.R.L. IUBEŞTE SĂNĂTATEA

18 M 2020 06481 14/09/2020 ELENA ROXANA FALAHATI
MOJAVERI

ZANGAN GLASS

19 M 2020 06482 14/09/2020 GRAPES HOPS & BITES S.R.L. SURSA STORE

20 M 2020 06483 14/09/2020 ALEXANDRA AMALIA STANCU English Box MEDITATII
CURSURI DEZVOLTARE

21 M 2020 06484 14/09/2020 CONSTANTIN DASCĂLU
HARI CRISTIAN DASCĂLU

DOMENIILE DASCĂLU 1991

22 M 2020 06485 14/09/2020 FLORIN-LUCIAN TĂNASE BALANCE

23 M 2020 06486 14/09/2020 SC MEGA IMAGE SRL Gusturi românești
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 06487 14/09/2020 MARIN ANDREEA-VIOLETA Nu există nu se poate! cu

Andreea Marin

25 M 2020 06488 14/09/2020 DOKUMETI SRL Serex TIPOGRAFIE

26 M 2020 06489 14/09/2020 DIAMOND PET SALON SRL KING PET SALON

27 M 2020 06490 14/09/2020 ZAINLUX ECOM HOLDING ICONSIGN

28 M 2020 06491 14/09/2020 BIWIN STORAGE
TECHNOLOGY CO., LTD

W BIWINTECH
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(210) M 2020 06000
(151) 14/09/2020
(732) SCULPTOPLASTICS 3E SRL,

STR. AUREL VLAICU NR. 18,
PARTER, CAMERA NR.2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Arta Modelării Fiinţei
Sculptoplastics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.03.23

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

4. Lumânări conice, lumânări parfumate.
14. Amulete (bijuterii), brățări (bijuterii), broșe
(bijuterii), lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, bijuterii, coliere (bijuterii), monede,
medalioane (bijuterii), misbaha (mărgele de
rugăciune), pietre semipreţioase, ceasuri,
ceasuri de mână.
27. Covoare pentru gimnastică, covorașe pentru
yoga.
35. Publicitate, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice.
41. Servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea şi susținerea
colocviilor, organizarea şi susținerea de
concerte, organizarea şi susținerea conferințelor,
organizarea şi susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), efectuarea de
excursii cu ghid, furnizarea de informații în
domeniul educației, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de
şcoli, efectuarea antrenamentelor de fitness,

predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, şcoli de
grădiniță, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, oganizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizare de baluri, servicii de instructor
personal (antrenament de fitness), instruire
practică (demonstrații), educaţie religioasă,
organizarea şi susținerea de seminarii, predare/
servicii educaționale/servicii de instruire, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea şi
susținerea de ateliere (instruire), organizarea şi
susținere de simpozioane.

44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de saloane de înfrumusețare, servicii de
sănătate prin apă (SPA), servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, masaj,
fizioterapie/terapie fizică, terapie logopedică,
servicii de terapie, servicii de machiaj.

45. Consultanţă spirituală, consultanţă în
definirea garderobei personale, mediere.

───────

(210) M 2020 06463
(151) 14/09/2020
(732) FLORIN-GABRIEL MIU, STR.

ÎNCLINATĂ NR. 93, SECTOR
5,, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
SIMONA CROITORU-
ALEXANDRU, SOS. ALEXANDRIEI
NR.312G, JUD. ILFOV,
BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(540)

STOP PREȚURI MICI
GĂSIȚI AICI! ECONOMAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 03.04.18;
18.07.20

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, pensule.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii,
cu excepţia pensulelor și materiale pentru perii,
ustensile cosmetice și de toaletă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă.
28. Decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole de gimnastică.

───────

(210) M 2020 06464
(151) 14/09/2020
(732) S.C. BELFIX DISTRIBUȚIE S.R.L.,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR. 42,
HALA C1, JUD. ILFOV, OTOPENI,
600018, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

belfix

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 26.11.03;
26.11.13

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

clase:
35. Servicii de comerț cu echipamente
HORECA și anume: echipamente pentru
bucătării restaurant, pentru laborator cofetărie,
patiserie, brutărie, spălătorii industriale,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

37. Service, reparații și întreținere pentru:
echipamente pentru bucătării restaurant, pentru
laborator cofetărie, patiserie, brutărie și pentru
spălătorii industriale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea
și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, întocmirea și realizarea de
proiecte pentru instalarea de echipamente
pentru bucătării restaurant, laborator cofetărie,
patiserie, brutărie, spălătorii industriale.

───────

(210) M 2020 06465
(151) 14/09/2020
(732) CHINA TOBACCO

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, STRADA
CERNICA, NR. 21, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
FUYAN

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

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 06466
(151) 14/09/2020
(732) DANIEL-CONSTANTIN SCHEIN,

STR. NICOLAE TITULESCU NR.
15, PARTER, AP. 6, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU, NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018

(540)

Junii Timișului Ansamblul
Folcloric de cântece și

Dansuri Timișoara ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.04;
02.07.04

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 06467
(151) 14/09/2020
(732) NELSON-SIMONE POP, STR.

MEHEDINȚI NR. 55-57, AP. 82,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

N MONDIALUL

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.15;
24.09.02; 24.09.05

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

clase:
38. Difuzare de programe de divertisment
preînregistrate.
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini si continut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
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divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, producție de prezentări
audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).

───────

(210) M 2020 06468
(151) 14/09/2020
(732) NELSON-SIMONE POP, STR.

MEHEDINȚI NR. 55-57, AP. 82,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
NELSON MONDIALU'

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

38. Difuzare de programe de divertisment
preînregistrate.
41. Divertisment, divertisment pe internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
online, producție și realizare de programe și
emisiuni radio și tv, divertisment, spectacole,
producție de filme în studiouri, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
servicii de înregistrări audio, de filme, video,
furnizarea de tutoriale online, nedescărcabile,
furnizare de imagini si continut audio online
nedescărcabile, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
servicii de recreere și instruire, publicarea
de materiale multimedia online, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online
și pe internet, furnizare de informații despre
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, furnizarea de media
şi divertisment pe diferite platforme de mai
multe tipuri pentru transmisia media, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente

sociale de divertisment, producție de prezentări
audiovizuale, creare de formate pentru filme, fan
cluburi (divertisment).

───────

(210) M 2020 06469
(151) 14/09/2020
(732) TRAIAN CALINCIUC, STR.

MILIȘĂUȚI NR. 112, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
ferma bucovina

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi alimentare.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere brute și neprelucrate,
momeală, nu artificială, paturi și culcușuri pentru
animale, produse alimentare și hrană pentru
animale.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de îngrijire a animalelor,
curățarea animalelor, îngrijirea animalelor,
țesălarea animalelor, curățarea animalelor de
companie, perierea animalelor de companie,
servicii veterinare, toaletarea animalelor, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────
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(210) M 2020 06470
(151) 14/09/2020
(732) GLORIOS SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU
NR. 7, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GLORIOS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.14

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 06471
(151) 14/09/2020
(732) HEINEKEN ROMANIA SA, STR.

TIPOGRAFILOR NR. 11-15,
CORP A2L, ETAJ 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, BU, ROMANIA

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

(540)
ARDUUS HOP

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

31. Hamei, conuri de hamei.
32. Bere, bere fără alcool, bere cu conținut
scăzut de alcool, bere nefiltrată, bere cu suc

de fructe, extracte de hamei pentru fabricarea
berii.

───────

(210) M 2020 06473
(151) 14/09/2020
(732) SC MIDAS & CO SRL, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 2, JUDEŢUL
IALOMIŢA, URZICENI, 925300,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

midas electronics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), verde (HEX #688941),
galben (#f2bc1c)

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

9. Inductoare (electricitate), transformatoare
toroidale, drosele (bobine electrice), traductoare
de curent, transformatoare
de tensiune, relee electronice.
10. Aparate electrostimulatoare musculare
medicale.
11. Instalație pentru dezinfecția aerului cu flux
concentrat de radiație neionizantă.
37. Servicii de instalare, service (întreținere,
reparații) pentru produsele solicitate la protecție.

───────

(210) M 2020 06475
(151) 14/09/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BERRIOLETTE

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle de
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pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorțișoară (mirodenie), cuișoare, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahăr, biscuiți
sărați și uscați (crackers), fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), turtă dulce, halva, înghețată,
gheață, naturală sau artificială, gheață pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheață, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, dropsuri (produse
de cofetărie)/pastile (produse de cofetărie),
macaroane, macarons, plăcinte cu carne, clătite
sărate, clătite, paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pates en croute (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, biscuiți petit-beurre, petits fours,
piccalilli, plăcinte, pizza, praline, propolis/clei
de albine, de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, sandvișuri, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă de zahăr ars,
amestecuri de aluat nefermentat, napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
înghețate pe băț, vafe belgiene, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pachețele de primăvară, semințe de anason
stelat, amidon alimentar, băț de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată libaneză),
tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.

───────

(210) M 2020 06476
(151) 14/09/2020
(732) ANA PAN SA, BULEVARDUL

DIMITRIE POMPEIU NR. 5C, LOT
2A, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CHOCOTTONE

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

30. Produse de cofetărie cu migdale, mix pentru
clătite sărate, biscuiți / fursecuri, pâine, chifle
de pâine, bulgur, chifle dulci, cocă de tort /
aluat de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, spume de
ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru torturi,
paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow(condiment),
chutney (condiment), scorțișoară (mirodenie),
cuișoare, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, produse de cofetărie /
produse de cofetărie cu zahar, biscuiți sărați
și uscați (crackers), fondante (produse de
cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esențiale, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin înghețare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), turtă dulce, halva,
înghețată, gheață, naturală sau artificială, gheață
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheață,
ceai cu gheață, gheață comestibilă, dropsuri
(produse de cofetărie ) / pastile (produse de
cofetărie ), macaroane, macarons, plăcinte cu
carne, clătite sărate, clătite, paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtes en croute (plăcinte)produse
de cofetărie cu arahide, biscuiți petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, praline,
propolis / clei de albine de uz alimentar, budinci,
quiche (tartă), quinoa, procesată, sandvișuri,
pâine fără gluten, tamarind (condiment), laksa,
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă
de zahăr ars, amestecuri de aluat nefermentat,
napolitane din hârtie comestibilă, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, vafe belgiene,
nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia.miso,
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spaghete, mirodenii, pachețele de primăvară,
semințe de anason stelat, amidon alimentar, băț
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frișcăi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte.

───────

(210) M 2020 06477
(151) 14/09/2020
(732) SUPREME SECURITY SRL,

BULEVARDUL IULIU MANIU
NR. 7, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

S SUPREME SECURITY

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de pază, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp.

───────

(210) M 2020 06478
(151) 14/09/2020
(732) ANDREEA BĂDALĂ, STR.

MIRĂSLĂU NR. 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MURMUR ESSENTIALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia trasnportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate online într-o reţea computerizată,
servicii de agenţie de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, marketing.
42. Proiectarea de rochii, design de arte grafice,
testarea materialelor textile.

───────
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(210) M 2020 06479
(151) 14/09/2020
(732) MARIA ŞOLOMAN, STR.

VISCOLULUI NR. 95, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 062386,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4 , BUCURESTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KALAPOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

25. Articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole sportive, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
organizare de tranzacții comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, prelucrare-electronică a comenzilor,
prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, publicitate pentru produsele
altor comercianți, care dau posibilitatea cliențiior
să vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii de administrare
comercială pentru prelucrarea automată a
vânzărilor pe internet, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți, servicii de consultanță
referitoare la achiziții ds bunuri și servicii,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor în scopuri de comercializare, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, asistență în domeniul comercializării
produselor, campanii de marketing, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet, expoziții comerciale
și servicii expoziționale cu scop comercial şi
publicitar, marketing de produse, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu

bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, prezentare de firme și produse și
servicii ale acestora pe internet, promovare
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate pentru
bunurile și serviciile altor comercianți, care
dau posibilitatea cliențilorsă vizualizeze și să
compare în mod convenabil bunurile oferite de
respectivii comercianți, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii publicitare de tip "pay per click", servicii
promoționale comerciale, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2020 06480
(151) 14/09/2020
(732) PRONAT S.R.L., DN69

KM10+560M, PARCUL
INDUSTRIAL SÂNANDREI, HALA
ARTEMIS ONE, JUDEŢ TIMIŞ,
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
IUBEŞTE SĂNĂTATEA

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, 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,
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zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate, ,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2020 06481
(151) 14/09/2020
(732) ELENA ROXANA FALAHATI

MOJAVERI, ALEEA POLITEHNICII
NR. 4, BL. 4, SC. B, AP. 25,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZANGAN GLASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
21. Boluri (bazine)/bazine (boluri), servicii de
cafea (articole de masă), căni pentru cafetiere,
neelectrice, ceşti, carafe, veselă, pahare de băut,
tăvi, fructiere, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, cupe pentru
fructe, borcane din sticlă (damigene), pahare
(recipiente), vase pentru păstrat mâncarea
caldă, neîncălzite electric, cutii pentru gustări),
căni, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit, vase,
boluri de salată, farfurioare, servicii (veselă),
boluri pentru supă, seturi de condimente,
zaharniţe, farfurii pentru masă, halbe/căni înalte
cu capac, servicii de ceai (articole de masă),
ceainice, tăvi pentru uz casnic, farfurii pentru
legume.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu căni şi pahare, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu căni şi pahare, servicii de
comerţ on line cu caserole, tăvi, farfurii, platouri,
fructiere, pahare şi căni.

───────

(210) M 2020 06482
(151) 14/09/2020
(732) GRAPES HOPS & BITES S.R.L.,

STR. DIMITRIE DINICU NR. 66,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
SURSA STORE

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a
băuturilor alcoolice, inclusiv bere (cu excepţia
transportului) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru băuturi alcoolice ,
inclusiv bere, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la băuturi alcoolice, inclusiv bere, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la băuturi
alcoolice , inclusiv bere, publicitate, publicitate
online într-o reţea computerizată, 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.

───────
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(210) M 2020 06483
(151) 14/09/2020
(732) ALEXANDRA AMALIA STANCU,

STR. MANGALIEI NR. 80B, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900008, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

English Box MEDITATII
CURSURI DEZVOLTARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.03.24; 26.04.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
consultanță în management, consultanță privind
managementul comercial.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul limbilor
străine, cursuri lingvistice, tabere de vară
(divertisment și educație), organizare de activități
educative pentru tabere de vară, servicii de
pregătire a personalului (instruire), servicii
de consultanță privind educația și pregătirea
profesională a managerilor și a personalului,
organizare de conferințe, servicii de conferințe,
coordonare de conferințe de afaceri, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de expoziții educaționale, cursuri de instruire în
tabere educative.

───────

(210) M 2020 06484
(151) 14/09/2020
(732) CONSTANTIN DASCĂLU, BLD.

1 MAI NR.69A, BL.22, SC.2, ET.3,
AP.7, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
HARI CRISTIAN DASCĂLU,
CAL.UNIRII NR. 169A, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

DOMENIILE DASCĂLU 1991

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.03; 24.01.05;
27.07.17

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2020 06485
(151) 14/09/2020
(732) FLORIN-LUCIAN TĂNASE,

SPL. UNIRII NR. 168, BL. T3,
SC. 1, ET. 8, AP. 804, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BALANCE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din imitaţie de
piele, îmbrăcăminte din piele, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
paltoane, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jachete (îmbrăcăminte), jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/pulovere/
hanorace (pulovere), jersee (îmbrăcăminte),
rochii, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
pantaloni (am.), costume, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
cravate, maieuri sport, body-uri (lenjerie de
corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi, lenjerie
de corp/desuuri, chiloţi tip boxeri, sutiene, eşarfe,
şaluri, şepci (articole pentru acoperirea capului),
bonete, pălării, eşarfe pentru cap, încălţăminte,
ghete, cizme, cizme din dantelă, sandale, pantofi
de sport, pantofi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare.

───────

(210) M 2020 06486
(151) 14/09/2020
(732) SC MEGA IMAGE SRL, B-

DUL TIMIȘOARA, NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gusturi românești

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 201
C), negru (Pantone Black 3 C), alb
(Pantone Solid White)

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

29. Carne, pește, pasări, vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheață.
31. Produse agricole, horticole, forestiere și
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
și legume proaspete, semințe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse pentru prepararea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
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───────

(210) M 2020 06487
(151) 14/09/2020
(732) MARIN ANDREEA-VIOLETA,

STRADA TITU MAIORESCU NR.
34J, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Nu există nu se poate!

cu Andreea Marin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
afişare de anunţuri publicitare pentru terţi,
concepere de broşuri și logo-uri publicitare,
concepere de material publicitar, concepere
de material publicitar, crearea de texte
publicitare, crearea de texte publicitare
în scop promoţional, crearea materialului
publicitar, derularea campaniilor promoţionale
pentru întreprinderile comerciale, dezvoltare
de concepţii de publicitate, dezvoltarea
de campanii promoţionale, dezvoltarea de
concepţii de publicitate, licitare, postarea de
afişe publicitare, asistenţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la artişti, servicii de intermediere comercială,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de

spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, promovarea
vânzărilor pentru terţi, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, căutarea de sponsorizări,
publicitate prin televiziune, scrierea de texte
publicitare, pregătire de campanii publicitare,
plasare de reclame, plasare de anunţuri
publicitare, producţie de înregistrări video în scop
de marketing, producţie de material publicitar,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, administrarea
afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea concursurilor
de frumuseţe, servicii de club (divertisment
sau educaţie), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, distribuţie de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii
educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale
în persoană, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, scenarii, altele decât cele publicitare,
scrierea de scenarii de film, organizarea
şi susţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, predare/servicii educaţionale/servicii
de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor video
la cerere, educaţie şi formare în domeniul muzicii
şi divertismentului, organizare şi coordonare de
activităţi de divertisment, producţie de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentări audio-
vizuale, producţie de programe de televiziune în
direct, producţie de programe de televiziune în
direct cu scop educativ, servicii de organizare şi
coordonare concursuri de frumuseţe.
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45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
de reţele de socializare online.

───────

(210) M 2020 06488
(151) 14/09/2020
(732) DOKUMETI SRL, STR.

LEGUMELOR NR. 10, JUDEȚUL
VRANCEA, FOCȘANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

Serex TIPOGRAFIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

(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, materiale didactice şi
educative, folii de plastic pentru documente, folii
şi pungi pentru ambalat şi împachetat, caractere
tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2020 06489
(151) 14/09/2020
(732) DIAMOND PET SALON SRL, STR.

FILIPEȘTI NR. 1235, COMUNA
MĂGURENI, JUDEȚUL PRAHOVA,
SAT MĂGURENI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

KING PET SALON

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 26.01.15; 24.09.03; 24.09.05;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
înfrumusețare pentru animale, servicii de tuns
pentru animale, servicii prestate de saloane de
frumusețe pentru animale de companie.

───────
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(210) M 2020 06490
(151) 14/09/2020
(732) ZAINLUX ECOM HOLDING ,

SAT MONIOM NR. 32, JUDEȚUL
CARAȘ-SEVERIN, MUN. RESIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ICONSIGN

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:fucsia, verde, roz,
roșu, albastru

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

3. Adeziv pentru extensii de păr, adezivi
pentru uz cosmetic, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, preparate cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă cu cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,

alifii, unguente [nemedicinale], balsam de buze
(nemedicamentos), balsam de curățare (pentru
uz cosmetic), balsamuri pentru piele, bază
pentru unghii (cosmetice), benzi pentru efect
de pleoapă dublă, comprese pentru ochi de
uz cosmetic, cosmetice pentru unghii, creme
cosmetice de mâini, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme cosmetice pentru fermitatea
pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de corp,
creme de protecție, creme de zi, creme după
plajă,
creme exfoliante, creme după ras, creme
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
creme hidratante pentru corp, creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme nemedicinale de curățare,
creme parfumate, creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme pentru bronzarea pielii, creme
pentru buze, creme pentru corp, creme pentru
demachiere, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru piele, creme pentru pistrui (de uz
cosmetic), creme pentru întreținerea pielii de uz
cosmetic, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru
lac de unghii [produse cosmetice], emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru fata,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, intăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz
cosmetic, lapte de corp, lapte de curățare
pentru față, loțiune de baie, loțiuni de corp,
loțiuni de zi, măști corporale, mască de
argilă pentru piele, măști de frumusețe, măști
hidratante, ojă creion, ojă de unghii, pile abrazive
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
intarire, preparate cosmetice cu protecție solară,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, primer pentru unghii
[cosmetice], produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse cosmetice pentru corp, pentru
dozatoare, ser de față de uz cosmetic,
sprâncene false, sprâncene false adezive,
spumă de curățare, uleiuri bronzante, unghii
false, unghii false de uz cosmetic, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unghii false din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/09/2020

metale prețioase, unghii false pentru degetele
de la picioare, vârfuri pentru unghii, vopsele
pentru gene, vârfuri pentru unghii (cosmetice),
adezivi pentru gene, păr și unghii false,
batoane corectoare, anticearcăne corectoare
(cosmetice), baze pentru machiaj sub formă
de paste, corector facial, corectoare pentru linii
și riduri, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane de machiaj, cremă de bază, creme
de soare, dermatografe, eye-liner (cosmetice),
fard de pleoape, farduri cosmetice, farduri de
sprâncene, farduri pentru obraz și buze, kit
pentru laminare gene, fond de ten, fonduri de ten,
gel pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri de
ochi, preparate de machiaj pentru față și corp,
produse cosmetice pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, rimel, ruj de
buze, sclipici
pentru față, sclipici pentru față și corp, seturi
de machiaj, uleiuri de cuticule, vopsea pentru
față, coloranți cosmetici, cosmetice de îngrijire a
frumuseții,
preparate pentru îngrijirea pielii, creioane pentru
gene.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și preparate cosmetice,
cremă pentru cuticule, cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, dischete demachiante
din vată, lac de uz cosmetic, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate pentru pedichiură,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă pentru cosmetice, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri de uz cosmetic, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
alifii, unguente (nemedicinale), balsam de
buze (nemedicamentos), balsam de curățare,
balsamuri pentru piele, bază pentru unghii
(cosmetice), benzi pentru efect de pleoapă
dublă, comprese pentru ochi de uz cosmetic,
cosmetice pentru unghii, creme cosmetice de
mâini, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme cosmetice pentru fermitatea

pielii din jurul ochilor, creme cu protecție solară,
creme de curățare, cremă de noapte, cremă
pentru ochi, cremă pentru unghii, creme de
curățare pentru piele, creme de față și de
corp, creme de protecție, creme de zi, creme
după plajă, creme exfoliante, creme după
ras, creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hrănitoare de uz cosmetic, creme nemedicinale
de curățare, creme parfumate, creme, loțiuni și
geluri hidratante, creme pentru bronzarea pielii,
creme pentru buze, creme pentru corp, creme
pentru demachiere, creme pentru fortificarea
pielii, creme pentru piele, creme pentru pistrui,
creme pentru întreținerea pielii de uz cosmetic,
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
și loțiuni pentru bronzat, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), emulsii de
corp, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, gel pentru unghii, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri de curățare, geluri
hidratante (produse cosmetice), geluri pentru
bronzare, geluri pentru ochi, geluri pentru fata,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, gene, gene
false, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, întăritor
pentru unghii, lac de bază pentru unghii, lac de
unghii de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, loțiune de baie, loțiuni de
corp, loțiuni de zi, măști corporale, mască de
argilă pentru piele, măști de frumusețe, măști
hidratante, ojă creion, ojă de unghii, pile abrazive
pentru unghii, preparate cosmetice pentru
intarire, preparate cosmetice cu protecție solară,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate hidratante (cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, primer pentru unghii
(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
de curățare pentru ochi, produse pentru
înmuierea cuticulelor, produse pentru îngrijirea
ochilor, nemedicinale, pudră de toaletă, rezerve
de produse pentru corp, pentru dozatoare,
ser de față de uz cosmetic, sprâncene false,
sprâncene false adezive, spumă de curățare,
uleiuri bronzante, unghii false, unghii false de
uz cosmetic, uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
unghii false din metale prețioase, unghii false
pentru degetele de la picioare, vârfuri pentru
unghii, vopsele pentru gene, vârfuri pentru unghii
(cosmetice), adezivi pentru gene, păr și unghii
false, batoane corectoare,
anticearcăne corectoare (cosmetice), baze
pentru machiaj sub formă de paste, corector
facial, corectoare pentru linii și riduri, creioane
de ochi de uz cosmetic, creioane de machiaj,
cremă de bază, creme de soare, dermatografe,
eye-liner (cosmetice), fard de pleoape, farduri
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cosmetice, farduri de sprâncene, farduri pentru
obraz și buze, kit pentru laminare gene, fond de
ten, fonduri de ten, gel
pentru sprâncene, geluri pentru demachiere,
mascara pentru gene lungi, palete cu farduri
de ochi, preparate de machiaj pentru față
și corp, produse cosmetice pentru sprâncene,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
rimel, ruj de buze, sclipici pentru față, sclipici
pentru față și corp, seturi de machiaj, uleiuri de
cuticule, vopsea pentru față, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuse
ții, preparate pentru îngrijirea pielii, creioane
pentru gene.

───────

(210) M 2020 06491
(151) 14/09/2020
(732) BIWIN STORAGE TECHNOLOGY

CO., LTD, 1ST FLOOR, 2ND
FLOOR, 4TH FLOOR AND 5TH
FLOOR, 4 BLOCK, TONGFUYU
INDUSTRY
PARK, TANGLANG, XILI,
NANSHAN, SHENZHEN, CHINA

(740) RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, BU,
ROMANIA

(540)

W BIWINTECH

(531) Clasificare Viena:
05.03.06; 27.05.01; 27.05.21

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

9. Dispozitive de memorie pentru computer,
dispozitive periferice pentru computer, unități
flash USB, carduri de extindere a memoriei,

dispozitive de memorie pentru utilizare cu
aparate de procesare a datelor, dispozitive
de memorie pentru utilizare cu calculatoare,
carduri de memorie, unități de memorie
cu semiconductor, dispozitive de memorie
cu semiconductor, dispozitive de memorie
electronice, dispozitiv de stocare a datelor de
tip solid state (SSD), module de extindere
a memoriei, cititoare de carduri de memorie,
dispozitive semiconductoare.

───────



Erată 

    Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/06352 și M 2020/06317, 

clasificarea corectă a produselor și serviciilor este: 

 
Clasa 36: Servicii financiare; investiții de capital; investiții de fonduri; servicii de administrare a 
activelor; servicii de administrare a investițiilor; management financiar; analiză financiară; 
consultanță financiară; informații financiare; oferirea de informații financiare; furnizarea de 
informații financiare prin intermediul unui site web; afaceri financiare; afaceri monetare; asigurări; 
afaceri imobiliare; garanții pentru cauțiune; servicii bancare; brokeraj; brokeraj cu acțiuni și titluri; 

verificarea cecurilor; compensare, financiară / case de compensare, financiară; servicii de birou de 
credit; birou de credite; emiterea cardurilor de credit; finanțarea contractelor în rate; finanțarea 
contractelor de achiziții în rate; leasing imobiliar; banking pentru ipoteci; împrumuturi contra 
garanții; servicii de garanții; servicii de consultanță în ceea ce privește debitele; servicii fiduciare; 
depozite de valori; servicii de depunere în casete valorice; transferul electronic de fonduri; schimb de 

bani; evaluare financiară (asigurări, servicii bancare, imobiliare); evaluări financiare ca răspuns la 
cererile de ofertă / evaluări financiare ca răspuns la cererile de propuneri (RFP); consultanță pentru 
asigurări; asigurări financiare; servicii de finanțare; împrumuturi în rate; servicii bancare de tip credit 
ipotecar; servicii bancare online; servicii bancare la distanță (home banking); procesarea plăților 
efectuate cu cardul de credit; procesarea plăților efectuate cu cardul de debit; servicii de depozite 

sigure pentru valori; servicii bancare de economisire; factoring; sponsorizare financiară; strângere de 
fonduri caritabile; multifinanțare; servicii de plată a pensiilor; fonduri mutuale; servicii bancare 
online; funcții de administrator fiduciar / custode; servicii bancare de economisire. 


