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Cereri Mărci publicate în 23/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09037 16/12/2020 VIRGIL BADESCU Shaorma House

2 M 2020 09084 16/12/2020 ADINA-MAGDALENA ALBERTS DR. ALBERTS

3 M 2020 09085 16/12/2020 IT COM EUROCONSULT SRL OKA PRODUCTION

4 M 2020 09086 16/12/2020 S.C. KNOWLEDGE
INVESTMENT GROUP S.R.L.

Lummetry SEER

5 M 2020 09087 16/12/2020 KAUFLAND DIENSTLEISTUNG
GMBH & CO. KG

VREAU DIN ROMANIA BOB
DULCE

6 M 2020 09088 16/12/2020 SC INTELIFORM SRL intelimed by inteliform

7 M 2020 09089 16/12/2020 ROBRANDS HUB S.R.L. BRANDS HUB

8 M 2020 09090 16/12/2020 SC TEHNOCOLOR BAND SRL MAC MAC

9 M 2020 09091 16/12/2020 SC CREATIVE CONCEPT
PROJECT SEVEN SRL

URZEALĂ RE : START
FOLCLOR

10 M 2020 09092 16/12/2020 SANO VITA SRL La Sanovita e bella!

11 M 2020 09093 16/12/2020 SC INDCARF SA INDCARF

12 M 2020 09094 16/12/2020 GENERAL SMART FARM SRL Smart Farm

13 M 2020 09095 16/12/2020 ABA-RO CASA STAR Curățenie de 5
stele!

14 M 2020 09096 16/12/2020 CATALIN-GHEORGHE
MOCANU

GKAT

15 M 2020 09097 16/12/2020 ASOCIATIA FESZEK TANODA-
GRADINITA IN CUIB
ASOCIATIA KOKETANC
KULTURALIS EGYESULET

CSEPEREDŐK

16 M 2020 09098 16/12/2020 ACTIV7 PRODUCT MASARA

17 M 2020 09099 16/12/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL STOMATOFIT

18 M 2020 09100 16/12/2020 SC PLANTEXTRAKT SRL DENTOSEPT

19 M 2020 09101 16/12/2020 ION RĂDULEA SEMA PARC

20 M 2020 09102 16/12/2020 S.C. INTEGRATIVE MEDICINE
CLINIC S.R.L.

Verithera

21 M 2020 09103 16/12/2020 S.C. INTEGRATIVE MEDICINE
CLINIC S.R.L.

Science of Well

22 M 2020 09104 16/12/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

Wellness Yes Digest PLUS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 09105 16/12/2020 NICONIS COMPAN SRL FLOARE ALBĂ

24 M 2020 09106 16/12/2020 CI-CO SA P-ta Obor - Legume - Fructe
Hala Centrala Obor

25 M 2020 09107 16/12/2020 Koncern za proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda Bambi
A.D. Pozarevac

Wellness No Sugar ADDED

26 M 2020 09108 16/12/2020 MICHELTEXTILE SRL CAMU

27 M 2020 09109 16/12/2020 GEORGIANA-LAURA
COKYAPICI

KAFFEIN FRESH ROASTED
COFFEE EST. 2003

28 M 2020 09110 16/12/2020 S.C. CAMPEANU MEDCOM
S.R.L.

ART DENTAL STUDIO

29 M 2020 09112 16/12/2020 S.C. MANDY FOODS
INTERNATIONAL S.R.L.

Răsfăț de la Mărioara

30 M 2020 09113 16/12/2020 S.C. UNIC DENT CLINIC S.R.L. Unic Dent CLINIC

31 M 2020 09114 16/12/2020 S.C. VALGER LEMN S.R.L. VL VALGER LEMN

32 M 2020 09115 16/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one HERASTRAU TOWERS

33 M 2020 09116 16/12/2020 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one HERASTRAU PLAZA

34 M 2020 09118 16/12/2020 ADBG DEDICATED
SOLUTIONS SRL

Auto Drop

35 M 2020 09119 16/12/2020 SC PREFERA FOODS SA Catinca

36 M 2020 09120 16/12/2020 ASOCIATIA ORTRUN MAHL ORTRUN MAHL
PERSÖNLICHKEITEN BILDEN

37 M 2020 09121 16/12/2020 MINDSPARK CONSULTING
SRL

ékes

38 M 2020 09122 16/12/2020 GAMA CONSTRUCT SRL GAMA CONSTRUCT

39 M 2020 09123 16/12/2020 SORIN PLATON suprimatorul

40 M 2020 09124 16/12/2020 CGR BUSINESS PROJECT SRL cgrauto

41 M 2020 09125 16/12/2020 VESPIRA PLUS SRL PaulaAna

42 M 2020 09126 16/12/2020 S&D CONSULTING IMOBILIARE
SRL

CASA DONER
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(210) M 2020 09037
(151) 16/12/2020
(732) VIRGIL BADESCU, STRADA

CAZARMII, NR. 37, BL. 13, SC.A,
ET.3, AP.7, JUDEŢ OLT, SLATINA,
OLT, ROMANIA

(540)

Shaorma House

(531) Clasificare Viena:
08.07.10; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Decorare de torturi, servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, servicii de bar cu
servire de vin, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete (alimente şi băuturi),
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente

și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, snack-baruri.

───────

(210) M 2020 09084
(151) 16/12/2020
(732) ADINA-MAGDALENA ALBERTS,

BD. BANUL MANTA NR. 31,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DR. ALBERTS

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

3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esenţiale şi extracte
aromatice, odorizante de casă, preparate pentru
curăţarea şi lustruirea pielii şi încălţămintei,
preparate pentru spălare, produse de curăţare
pentru vehicule, articole de parfumerie şi
odorizante, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, ape de gură, nu pentru uz medical,
apă de gura, benzi de albire a dinţilor,
benzi de albire pentru dinţi impregnate cu
preparate de albire a dinţilor (cosmetice), benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, comprimate
de pastă de dinţi solidă, creme pentru albirea
dinţilor, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinţilor, geluri
pentru curăţatea dinţilor, loţiuni pentru curăţarea
dinţilor, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, paste de dinţi, paste pentru albirea
dinţilor, pastă de dinţi ingerabilă, pastă de
dinţi nemedicinală, pastă de dinţi sub formă
de gumă de mestecat, praf de dinţi, praf
de dinţi hidratat, preparate cosmetice pentru
îngrijirea gurii şi a dinţilor, preparate de albire a
dinţilor, preparate de împrospătare a respiraţiei
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
curăţarea dinţilor, preparate pentru îngrijirea
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danturii, produse lichide pentru curăţarea dinţilor,
produse masticabile pentru îngrijirea dinţilor,
produse nemedicinale pentru curăţarea dinţilor,
produse pentru curăţarea dinţilor, produse pentru
curăţarea dinţilor şi apa de gură, produse pentru
lustruirea dinţilor, produse pentru împrospătarea
gurii (respiraţie), nu de uz medical, produse
pentru împrospătarea respiraţiei, produse pentru
împrospătarea respiraţiei sub formă de beţişoare
de mestecat din extracte de lemn de mesteacăn,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
pudră pentru curăţarea dinţilor, pulbere pentru
curăţarea dinţilor, cosmetice, preparate igienice
ca articole de toaletă, trusă pentru cosmetice,
şerveţele impregnate cu produse cosmetice,
şerveţele impregnate pentru uz cosmetic,
tampoane de curăţare impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curăţare impregnate
cu preparate de toaletă, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice pentru uz personal, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, soluţii de
curăţare pentru aparate stomatologice de
sterilizare cu ultrasunete, şerveţele parfumate,
şerveţele antistatice pentru uscător, şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
umede pentru îngrijirea bebeluşului, şerveţele
cosmetice umezite în prealabil, şerveţele
umede impregnate cu loţiuni cosmetice,
şerveţele impregnate cu preparate de curăţare,
şerveţele umede pentru uz igienic şi cosmetic,
şerveţele din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, şerveţele umede pentru mâini
impregnate cu loţiune cosmetică, bureţi abrazivi
pentru satinare, mănuşi pentru sablare, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie.
9. Măști de protecţie, îmbrăcăminte special
concepută pentru laboratoare, aparate și
echipamente pentru salvarea vieţii, măști de
protecţie respiratorie pentru purificarea aerului,
măști de respiraţie, altele decât cele pentru
respiraţia artificială, măști de protecţie pentru
muncitori, filtre pentru măştile respiratorii,
ochelari de protecţie, viziere, măști antipoluare
pentru protecţie respiratorie, măști pentru
protecţie împotriva prafului, măști protectoare
pentru filtrarea aerului.
10. Măști chirurgicale de protecţie
antibacteriană, materiale de uz medical, articole
și instrumente din material sintetic și artificial,
măști de anestezie, măști utilizate de personalul
medical, măști respiratorii, măști medicale,
măști faciale bioterapeutice, măști sanitare
de uz medical, măști faciale de protecţie
pentru uz stomatologic, măști cu led de uz
terapeutic, măști chirurgicale cu filtru de înaltă
protecţie, măști de față transparente pentru

personalul medical, măști de protecţie pentru
nas, măști de protecţie pentru gură, măști de
protecţie respiratorie confecţionate din materiale
nețesute de uz medical, măști sanitare pentru
prevenirea prafului sau izolarea prafului, de uz
medical, măști medicale de protecţie împotriva
substanţelor toxice, mănuși chirurgicale, mănuși
de uz medical, măști faciale de uz medical, măști
faciale de protecţie, măști faciale terapeutice,
măști de protecţie de unică folosinţă pentru
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte de uz
medical, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienţilor, halate de uz chirurgical, halate pentru
izolare de uz medical, halate de uz medical
pentru vizitatori, combinezoane de uz medical,
costume de uz medical, costume cu filtru de
uz medical, costume exoscheletice robotizate de
uz medical, costume presurizate de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosinţă
de uz medical, viziere de protecţie pentru uz
medical, cearşafuri de uz medical, cearşafuri
cauciucate pentru incontinenţă, cearşafuri de
examinare chirurgicală, cearşafuri pentru săli de
operaţie, feţe de pernă de uz medical, paturi
de uz medical, perne de uz medical, aparate şi
instrumente medicale şi veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecţia
auzului, echipament pentru exerciţii fizice,
instrumente ajutătoare pentru hrănire şi suzete,
instrumente ajutătoare pentru sex, mobilier
medical şi paturi, echipament pentru deplasarea
pacienţilor, protetică şi implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte pentru personal medical şi
pacienţi speciale pentru camerele de operare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
şi încălţăminte, susţinătoare şi suporturi
de uz medical, dispozitive contraceptive,
echipament chirurgical şi de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare şi
monitorizare, echipament stomatologic, măşti
şi echipament pentru respiraţie artificială,
aparate de masaj, echipament de fizioterapie
şi de recuperare, dispozitive auditive, organe
artificiale şi implanturi, proteze dentare,
autoclave de uz medical, inele pentru
erupţia dentară, instrumente destinate utilizării
în protectică dentară, aparate cu raze x
pentru imagistică dentară, scobitori cu aţă
dentară, altele decât cele de uz personal,
inele de dentiţie pentru ameliorarea durerilor
provocate de erupţia dentară, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
nebulizatoare, nebulizatoare pentru terapia
respiratorie, nebulizatoare de uz medical,
nebulizatoare portabile pentru uz medical,
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aplicatoare de clipsuri pentru ligaturi, de
uz medical, aplicatoare de bandaje, seringi
medicale, seringi stomatologice, seringi uterine,
seringi vaginale, seringi hipodermice, seringi
orale, seringi uretrale, seringi de clismă, seringi
pentru injecţii, canule pentru seringi dentare,
seringi de uz stomatologic, seringi pentru
sonde uretrale, seringi de unică folosinţă, ace
pentru seringi medicale, seringi cu ac spinal,
seringi sub formă de stilouri, seringi cu ac
de uz multiplu, seringi de presiune pentru
uz medical, canule de unică folosinţă pentru
seringi dentare, ace de unică folosinţă pentru
seringi hipodermice, seringi hipodermice pentru
injecţii (de uz medical), seringi hipodermice
de unică folosinţă, de uz chirurgical, seringi
hipodermice de unică folosinţă, de uz medical,
seringi de umflare de uz medical sau de
uz chirurgical, recipiente adaptate special
pentru eliminarea instrumentelor medicale,
seringilor şi altor deşeuri medicale contaminate,
catetere cu balon pentru dilatarea coronară
utilizate în angioplastie, ace stomatologice, ace
cardiovasculare, ace hipodermice, ace pentru
fistule, ace de biopsie, ace de acupunctura,
ace de uz stomatologic, instrumentar pentru
injecţii fără ace, ace de uz medical,
ace de uz chirurgical, ace hipodermice
pentru injecţii, suporturi de ace pentru uz
chirurgical, ace hipodermice pentru dialize
renale, ace hipodermice pentru drenajul rănilor,
aparate pentru distrugerea acelor hipodermice
(de uz medical), piese contraunghi pentru
profilaxie, piese contraunghi de unică folosinţă
pentru profilaxie, aparate pentru localizarea
nervilor, măşti chirurgicale pentru protecţie
antibacteriană, măşti medicale pentru protecţie
antibacteriană, măşti de protecţie respiratorie
pentru respiraţie artificială, măşti faciale de
protecţie pentru uz stomatologic, măşti nazale
(de protecţie) pentru uz stomatologic, măşti
nazale (de protecţie) pentru uz veterinar, măşti
de protecţie respiratorie de uz chirurgical,
măşti faciale de protecţie pentru uz medical,
măşti chirurgicale pentru protecţie împotriva
substanţelor toxice, măşti medicale pentru
protecţie împotriva substanţelor toxice, măşti
nazale (de protecţie) pentru uz medical, măşti
chirurgicale cu filtru de înaltă protecţie, măşti de
protecţie respiratorie de uz medical, măşti de
protecţie pentru gură de uz medical, măşti de
protecţie pentru gură de uz stomatologic, măşti
de protecţie pentru gură de uz veterinar, măşti de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
măşti de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale neţesute de uz medical, măşti de
protecţie respiratorie confecţionate din materiale
neţesute pentru uz chirurgical, măşti de protecţie

utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic, măşti de protecţie utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
mănuşi de protecţie de uz veterinar, mănuşi de
protecţie de uz medical, mănuşi de protecţie
de unică folosinţă, de uz medical, mănuşi de
protecţie utilizate de chirurgi în timpul operaţiilor,
mănuşi de protecţie utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuşi de
protecţie utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, viziere de protecţie
pentru uz veterinar, viziere de protecţie pentru
uz chirurgical, viziere de protecţie pentru
uz medical, viziere de protecţie pentru uz
stomatologic, bonete chirurgicale, bonete de
protecţie pentru păr, pentru medici stomatologi,
bonete de protecţie pentru păr, pentru medici
veterinari, costume chirurgicale sterile, haine
speciale pentru săli de operaţie, halate de
uz chirurgical, halate medicale, halate pentru
examinarea pacienţilor, huse pentru încălţăminte
chirurgicală, mănuşi chirurgicale, mănuşi de
latex de uz medical, mănuşi de unică folosinţă
de uz chirurgical, mănuşi de unică folosinţă de
uz veterinar, mănuşi de uz chirurgical, mănuşi
de uz medical, îmbrăcăminte de protecţie de
uz medical, îmbrăcăminte de protecţie pentru
uz chirurgical, îmbrăcăminte sterilizată de uz
chirurgical, mănuşi de uz spitalicesc, mănuşi din
cauciuc de uz chirurgical, mănuşi din cauciuc de
uz medical, mănuşi din latex de uz chirurgical,
mănuşi din latex de uz stomatologic, mănuşi
din latex de uz veterinar, mănuşi din latex
pentru examinare, pentru uz medical, mănuşi
folosite la examinarea medicală, mănuşi pentru
uz stomatologic, mănuşi pentru uz veterinar,
măşti chirurgicale, măşti sanitare de uz medical,
măşti respiratorii chirurgicale, măşti sanitare
de uz medical, măşti sanitare de uz medical
pentru izolarea prafului, măşti sanitare pentru
prevenirea prafului, de uz medical, măşti utilizate
de personalul medical, protecţii pentru deget
pentru consultaţii medicale, aparate ortopedice,
articole de îmbrăcăminte de compresie,
articole ortopedice, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, articole vestimentare
de contenţie pentru uz medical, articole
vestimentare terapeutice pentru oameni, aţele
ortopedice, bandaje elastice, bandaje din gips
pentru uz ortopedic, bandaje de susţinere
pentru articulaţii, bandaje ortopedice, bandaje
pentru articulaţii, cămăşi de forţă, căptuşeli
pentru gipsuri ortopedice, centuri medicale,
branţuri ortopedice detaşabile, branţuri moi
(ortopedice), benzi galvanice de uz medical,
corsete abdominale, corsete de uz chirurgical,
corsete de uz medical, costume presurizate
de uz medical, ciorapi ortopedici, ciorapi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

medicali de uz terapeutic, ciorapi medicali,
orteze, încălţăminte ortopedică, orteze medicale,
măşti medicale, hamuri ortopedice, ghete de
uz medical, dispozitive ortopedice din silicon,
dispozitive ortopedice de fixare, dispozitive
medicale pentru susţinerea corpului, suporturi
ortopedice, protecţii de stomie, perne ortopedice,
turbine dentare, aspiratoare nazale, aspiratoare
pentru mucozităţi, aspiratoare cu ultrasunete
pentru separarea părţilor de ţesut moale,
aspiratoare cu ultrasunete pentru spălarea
părţilor de ţesut moale, tampoane pentru salivă,
pentru diagnosticare medicală, coroane pentru
dinţi, dinţi artificiali, protecţii pentru dinţi, de
uz medical, aparate utilizate la fabricarea
dinţilor artificiali, dispozitive pentru calmarea
durerilor provocate de erupţia dinţilor, aparate
pentru şlefuirea dinţilor utilizate de medici
stomatologi, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
cu ultrasunete pentru uz veterinar, senzori
de ultrasunete de uz medical, sonde cu
ultrasunete de uz medical, aparate cu
ultrasunete pentru măsurarea fluxului sanguin,
aparate pentru producerea ultrasunetelor, de
uz medical, aparatură de diagnostic cu
ultrasunete pentru uz medical, instrumente de
diagnostic cu ultrasunete pentru uz medical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de
uz veterinar, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, aparate
de curăţare cu ultrasunete, de uz chirurgical,
instrumente de diagnosticare cu ultrasunete
de uz medical, aparate de curăţare cu
ultrasunete, de uz medical, aparate de
iagnosticare cu ultrasunete, de uz chirurgical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de uz
medical, aparate cu ultrasunete de uz medical
pentru scanarea corpului, bureţi chirurgicali,
bureţi (de uz chirurgical), aparate pentru
utilizare în ortodonţie, instrumentar dentar
manual, tăvi pentru instrumentar medical,
truse cu instrumentar medical, tăvi pentru
instrumentar veterinar, tăvi pentru instrumentar
chirurgical, instrumentar chirurgical pentru
tăiat, instrumentar chirurgical pentru incizii,
cârlige pentru spondiloză, cârlige pentru
înlocuirea membrelor, material de sutură,
instrumente pentru sutută, instrumente de
sutură hemostatice, materiale de sutură de
uz medical, instrumente pentru tăiat fire de
sutură (chirurgicale), materiale şi produse pentru
sutură şi închiderea rănilor, aţele gipsate,
bisturie de uz chirurgical, mânere pentru bisturie,
bisturie cu laser de uz medical, bisturie
medicale şi chirurgicale pentru tăierea ţesuturilor
şi organelor umane sau animale, lame de
cuţit (chirurgicale), pahare pentru administrarea

medicamentelor, tuburi de aspiraţie, pungi
pentru aspiraţie de uz medical, vase pentru
aspiraţie de uz medical, seturi de drenare
prin aspiraţie de uz medical, suporturi pentru
pungi pentru aspiraţie de uz medical, cleşti
de uz stomatologic, cleme de testare pentru
uz medical, pompe de uz chirurgical, pompe
de uz medical, pompe de uz veterinar, pompe
de infuzie (de uz medical), pompe de uz
medical pentru extragerea lichidelor, pompe de
uz medical pentru extragerea gazelor, pompe de
infuzie intravenoasă pentru uz medical, pompe
de uz medical pentru extragerea vaporilor,
pompe de uz medical pentru administrarea
produselor farmaceutice din recipiente, pompe
dozatoare pentru administrarea medicamentelor
în cantităţi măsurate (de uz medical), pompe de
uz medical utilizate în administrarea produselor
farmaceutice din recipiente, tăvi de uz medical.
25. Măști din material textil, măști pentru
activităţi recreative, măști pentru ochi, măști
pentru dormit, combinezoane, halate de
protecţie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
protecţii pentru guler, protecţii pentru mâini
si picioare, halate, halate de plajă, halate
pentru gravide, halate pentru botez, halate de
casă, halate de laborator(îmbrăcăminte), halate
pentru frizerii, halate pentru asistente medicale
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
combinezoane de schi, combinezoane/salopete,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane
pentru bebeluşi, combinezoane pentru snow-
board, costume, costume de karate, costume
de judo, costume de kendo, costume de
taekwondo, costume de aikido, costume de
neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, costume stil
zoot, costume de dans, costume din piele,
costume de teatru, costume de seară, costume
pentru bărbaţi, femei si copii, costume de lucru,
costume de gală, costume de balet, costume de
halloween, costume de ploaie, costume sportive
de zbor, costume informate (casual), costume
de înot, costume de baie, costume sportive,
costume de jogging, costume rezistente la vânt,
costume impermeabile, costume de schi, papuci
de unică folosinţă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, aceste servicii fiind furnizate
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prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, intermediere de vânzare,
vânzare de produse, publicitate, comerţ online,
comerţ engros, comerţ en detail cu produse
diverse, publicitate, inclusiv publicitatea online
în reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de măşti faciale de uz medical, măşti faciale
de protecţie pentru uz medical, măşti faciale
bioterapeutice, măşti faciale terapeutice, măşti
faciale de protecţie pentru uz stomatologic,
măşti de protecţie respiratorie confecţionate din
materiale neţesute de uz medical, măşti nazale
(de protecţie) pentru uz medical, măşti sanitare
de uz medical, măşti de protecţie pentru gură de
uz medical, măşti de protecţie de unică folosinţă
pentru uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului şi încălţăminte de uz
medical, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru chirurgi, halate pentru examinarea
pacienţilor, halate de uz chirurgical, halate pentru
izolare de uz medical, halate de uz medical
pentru vizitatori, combinezoane de uz medical,
costume de uz medical, costume cu filtru de
uz medical, costume exoscheletice robotizate de
uz medical, costume presurizate de uz medical,
ghete de uz medical, papuci de unică folosinţă
de uz medical, viziere de protecţie pentru uz
medical, cearşafuri de uz medical, cearşafuri
cauciucate pentru incontinenţă, cearşafuri de
examinare chirurgicală, cearşafuri pentru săli de
operaţie, feţe de pernă de uz medical, paturi de
uz medical, perne de uz medical, lenjerie" de
pat de unică folosinţă din material textile, feţe
de masă din materiale textile de unică folosinţă,
cearşafuri, cearşafuri din plastic (care nu sunt
cearşafuri pentru incontinenţă), cearşafuri de pat
cu volane, cearşafuri cu tiv elastic, cearşafuri
de pat din hârtie, cearsarfuri de unică folosinţă,
feţe de pernă, feţe de pernă din hârtie, feţe
de pernă de unică folosinţă, halate, halate de
plajă, halate pentru gravide, halate, pentru botez,
halate de casă, halate de laborator, halate
pentru frizerii, halate pentru asistente medicale
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
combinezoane de schi, combinezoane/salopete,
combinezoane (lenjerie intimă), combinezoane

pentru bebeluşi, combinezoane pentru snow-
board, costume, costume de karate, costume
de judo, costume de kendo, costume de
Taekwondo, costume de aikido, costume de
neopren, costume de marinar, costume de
plajă, costume de motociclism, costume de
gimnastică, costume de patinaj, costume
populare, costume de bebeluşi, costume de
dans, costume din piele, costume de teatru,
costume de seară, costume pentru bărbaţi,
femei si copii, costume de lucru, costume
de gală, costume de balet, costume de
Halloween, costume de ploaie, costume sportive
de zbor, costume informale (casual), costume
de inot, costume de baie, costume sportive,
costume de jogging, costume rezistente la
vânt, costume impermeabile, costume de schi,
papuci de unică folosinţă (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
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-urilorweb si prin
intermeiliul 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 şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
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 informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii agenţii de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul și/sau
en gros al produselor precizate în clasele 3, 9,
10 si 25.
44. Consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori şi de alt personal medical
specializat, informaţii medicale, consiliere
medicala, clinici medicale, asistenta medicala,
consultaţii medicale, ingrijire medicala, servicii
medicale, ingrijire medicala ambulatorie,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
inchirierea echipamentelor medicale, efectuarea
examenelor medicale, depistare medicala,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii prestate de medici, servicii
de tratament medical, furnizare de tratament
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medical, inchiriere de echipament medical si de
ingrijire medicala, servicii de ingrijiri medicale,
examinarea medicala a persoanelor, asistenta
medicala de urgenta, furnizare de servicii
medicale, planificare de tratamente medicale,
servicii de informare medicala, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicala,
ingrijirea medicala a picioarelor, servicii de
asistenta medicala, servicii de examinări
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, centre
residentiale de asistenta medicala, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale si
de sănătate, consiliere medicala in domeniul
dermatologiei, consiliere medicala in domeniul
slabitului, inchiriere de echipament pentru uz
medical, furnizare de asistenţă medicală pentru
monitorizarea pacienţilor care urmează un
tratament medical, servicii medicale de evaluare
a sănătăţii, furnizare de informaţii referitoare la
medicina, servicii de asistenta medicala pentru
oameni, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanta legate de
servicii medicale, servicii de consiliere medicala
individuala oferite pacienţilor, servicii de clinici
medicale si de sănătate, servicii de informaţii
medicale furnizate pe internet, furnizare de
informaţii medicale in sectorul sănătăţii, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de consiliere in materie de probleme
medicale, servicii de ingrijire medicala pentru
pacienţii internaţi si externi, ingrijire cosmetica
pentru persoane, servicii pentru ingrijirea pielii,
servicii cosmetice de ingrijire corporala, saloane
de ingrijire a pielii, servicii de ingrijire a frumuseţii,
servicii de ingrijire a unghiilor, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, inchiriere de
echipamente pentru ingrijirea pielii, servicii de
consultanta in materie de ingrijire a frumuseţii,
ingrijirea sănătăţii, chirurgie estetică şi plastică,
servicii de clinici de chirurgie estetică şi plastic,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
medicină alternativă, servicii de consultanţă cu
privire la tratamentele de înfrumuseţare, îngrijiri
de igienă şi frumuseţe, furnizare de informaţii
în materie de frumuseţe, servicii de centre
de sănătate, examinare medicală (screening),
servicii de medicină regenerativă, controale
medicale, servicii de saloane de înfrumuseţare,
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
realizarea coroanelor, servicii de sănătate prin
apă (spa), servicii de terapie, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic şi tratament
furnizate de laboratoare medicale, închirierea de

echipamente medicale, implanturi de păr, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul
şi prelucrarea celulelor umane, servicii de
telemedicină, servicii spitaliceşti, furnizare de
asistenţă medicală, analiză comportamentală în
scop medical, centre rezidenţiale de asistenţă
medicala, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, management de servicii de asistenţă
medicală, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecţiunilor medicale, furnizare
de servicii online de fişe medicale, cu excepţia
odontologiei, servicii de consultanţă referitoare
la implanturile prostetice, stomatologie estetică,
îngrijirea estetică a picioarelor.

───────

(210) M 2020 09085
(151) 16/12/2020
(732) IT COM EUROCONSULT SRL,

STR. 8 MARTIE NR.11, SECTOR
1, 1 DECEMBRIE, 077005, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OKA PRODUCTION

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX #ffffff),
negru (HEX #000000), portocaliu (HEX
#e1752d)

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

38. Difuzare de material audio și video pe
internet, servicii de difuzare audio și video
prestate pe internet.
41. Servicii de înregistrare audio și video,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, servicii ale studiourilor de înregistrare,
film, video și televiziune, servicii de înregistrare
și producție audio, servicii ale unui fotograf.

───────
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(210) M 2020 09086
(151) 16/12/2020
(732) S.C. KNOWLEDGE INVESTMENT

GROUP S.R.L., STR. FINLANDA
NR. 25, AP. 1, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lummetry SEER

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 26.11.05; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bleumarin,
portocaliu, alb

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 09087
(151) 16/12/2020
(732) KAUFLAND DIENSTLEISTUNG

GMBH & CO. KG,
RÖTELSTRASSE 35,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, GEORGE CALINESCU 52A,
AP . 1, BUCURESTI, 011694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VREAU DIN ROMANIA

BOB DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, cereale procesate, amidon și produse
preparate din acestea, preparate pentru copt și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci

și umpluturi, produse apicole, sare, mirodenii,
arome și condimente, gheaţă, îngheţată, iaurt
îngheţat și șerbeturi, produse de brutărie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiţi
(prăjiturele), batoane de cereale și batoane
energizante, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, cereale,
mâncăruri pe bază de făină, aluaturi și
amestecuri din acestea, paste alimentare
făinoase, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, făină, alimente preparate din cereale, grâu
prelucrat, cereale procesate, fulgi de grâu.

───────

(210) M 2020 09088
(151) 16/12/2020
(732) SC INTELIFORM SRL, CALEA

MOSNITEI NR.21, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300547, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TUDOR
ICLANZAN, PTA.VICTORIEI NR.5,
SC.D, AP.2, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, 300030, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

intelimed by inteliform

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
5. Preparate și articole sanitare, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse și
articole de igienă.
9. Echipamente de protecție.
10. Aparate de respirat pentru respirația
artificială, căști de respirație pentru respirație
artificială, dispozitive de ventilație pentru
respirație artificială, măști de protecție
respiratorie pentru respirație artificială, măști
respiratorii de uz medical, altele decât cele
pentru respirație artificială, aparate pentru
respirație artificială.
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25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, bluze albe de spital, cape
și pelerine, combinezoane de protecție, haine de
lucru, halate de laborator (îmbrăcăminte), halate
pentru asistente medicale (îmbrăcăminte),
pantaloni de protecție, salopete de asistente
medicale (îmbrăcăminte).
42. Cercetare și dezvoltare de produs,
cosnsultanță pentru dezvoltare de produse,
consultanță tehnică în materie de proiectare,
consultanță în domeniul proiectării tehnologice,
furnizare de informații în domeniul dezvoltării
de produs, furnizare de informații în domeniul
proiectării de produs, furnizare de informații
cu privire la designul industrial, proiectare de
instrumente, proiectare de produs, proiectare și
consultanță în inginerie, proiectare și testare în
vederea dezvoltării de produse noi, proiectare
științifică și tehnologică, servicii de inginerie
și inginerie asistată de calculator, servicii
de proiectare de piese și matrițe asistată
de calculator, servicii de proiectare tehnică
de aparate și instalații sanitare, servicii de
proiectare tehnologică.

───────

(210) M 2020 09089
(151) 16/12/2020
(732) ROBRANDS HUB S.R.L., ALEEA

VALEA LUI MIHAI NR. 11, PARTER,
BL. D1, SC. 1, AP. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRANDS HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09090
(151) 16/12/2020
(732) SC TEHNOCOLOR BAND SRL,

STR. PARCULUI, NR. 7A, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200216, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MAC MAC

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.11; 03.07.06; 29.01.11

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

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

4. Lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări parfumate, lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări și fitiluri pentru iluminat.
16. Felicitări aniversare, albume pentru
aniversări, felicitări de crăciun, hârtie de
împachetat cadouri de crăciun, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pentru ocazii speciale,
cartonașe tipărite cu nume pentru ocazii
speciale, cartonașe tipărite cu numere de masă
pentru ocazii speciale, ornamente de hârtie
pentru torturi, caiete, caiete școlare, carioci,
carioci pentru scris, acuarele, creioane acuarelă,
planșe pentru acuarele, carioci cu vârf de fibră,
stegulețe din hârtie, stegulețe decorative din
hârtie, pensule, caiete cu spirală, caiete de
scris, caiete de notițe, stilouri, rezerve pentru
stilou, seturi de stilou, pixuri și stilouri, pixuri cu
gel, pixuri cu bilă, pixuri cu sclipici (articole de
papetărie), autocolante (articole de papetărie),
benzi desenate, caiete de muzică, cărți de
colorat, articole de papetărie pentru petreceri,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
21. Pahare biodegradabile, pahare din carton,
pahare din hârtie, pahare degradabile, farfurii,
farfurii degradabile, farfurii decorative, farfurii
biodegradabile, farfurii din plastic, farfurii
compostabile, farfurii din hârtie, farfurii din plastic
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(veselă), linguri pentru înghețată, linguri de
servit, linguri pentru zahăr, paie de băut, furculițe
de servit, veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor.
26. Peruci, peruci de clovn, panglici elastice,
panglici decorative, panglici, panglici de păr,
panglici decorative din material textil, panglici
din hârtie (ornamente pentru păr), panglici din
hârtie (articole de mercerie), ghirlande artificiale,
ghirlande artificiale de crăciun cu lumini
încorporate, ghirlande artificiale de Crăciun.
28. Confeti, jocuri de petrecere, goarne
de petrecere, pălării de petrecere, panglici
decorative (articole pentru petrecere), dinți falși
(articole de petrecere sau carnaval), articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, zmeie (jucării), cozi de zmeu (jucării),
frânghii de zmeu (jucării), mânere pentru zmeie
(jucării), măști de carnaval, măști de jucărie,
măști de halloween, măști din hârtie, măști de
teatru, jocuri, cărți (jocuri), jocuri de construcție,
jocuri de societate, jocuri cu cercuri, jocuri cu
zaruri, jocuri cu inele, ornamente pentru pomul
de crăciun, păpuși de crăciun, pomi de crăciun
de jucărie, decorațiuni (ornamente) pentru pomul
de crăciun, beteală pentru împodobirea pomului
de crăciun, focuri de artificii (jucării), baloane,
baloane de jucărie, baloane de săpun (jucării),
articole din hârtie pentru petreceri, goarne
de jucărie, clopoței pentru pomul de crăciun,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), pălării din
hârtie pentru petreceri, pălării din plastic pentru
petreceri, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pocnitori pentru petreceri.

───────

(210) M 2020 09091
(151) 16/12/2020
(732) SC CREATIVE CONCEPT

PROJECT SEVEN SRL, STR.
PRELUNGIREA GHENCEA NR.
94-100, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061703, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

URZEALĂ RE :
START FOLCLOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.09; 26.11.25; 26.07.25

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane (fulare), baticuri,
baticuri de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
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(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de magazin fizic si de comerţ online cu
amănuntul pentru produse din clasa 25,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare de concerte muzicale,
publicitate și marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive si culturale,
academii (educaţie), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, fotografie, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
servicii educaţionale / servicii de instruire,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2020 09092
(151) 16/12/2020
(732) SANO VITA SRL, STR.

INDUSTRIEI, NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VALCEA,
COMUNA PAUSESTI-MAGLASI,
247460, VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
La Sanovita e bella!

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

29. Batoane pe bază de fructe ca substituţi
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituţi alimentari, batoane pe
bază de nuci şi seminţe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
si fructe cu coaja lemnoasa procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci si
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminţe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de pădure preparate,
seminţe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazăre
galbenă, năut, preparat, pasta de năut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituţi alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conţinând un amestec
de cereale, nuci si fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grâu, orez expandat, biscuiţi de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe baza de orez,
gustări extrudate care conţin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conţin
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tarate, amestecuri alimentare constând in fulgi
de cereale si fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conţinând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
si miere, ceai, seminţe de cereale procesate,
paste făinoase alimentare, paste uscate si
proaspete, tăieţei si găluşte, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grâu uscat, produse apicole, faina de
soia pentru mâncare, sare, făină de năut, făină
de hrişcă, preparate din tărâţe pentru consum
uman, biscuiţi, covrigei.
35. Asistenta în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul online, servicii de comerț cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de funcții administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata in legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale si batoane energizante, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu
musli, batoane de ovăz, batoane de cereale si
batoane energizante.

───────

(210) M 2020 09093
(151) 16/12/2020
(732) SC INDCARF SA, STR.

DEPOZITELOR NR. 33, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITESTI, 110078, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

INDCARF

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12; 01.15.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis
( Pantone 319 C), albastru închis
( Pantone 533 C), negru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri şi compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi pentru hrană.
39. Servicii de transport şi livrare de bunuri,
ambalarea şi livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă online, servicii de depozitare
a bunurilor pentru păstrarea sau protejarea
acestora, închiriereade maşini, servicii de şoferi.

───────

(210) M 2020 09094
(151) 16/12/2020
(732) GENERAL SMART FARM

SRL, STR. LT. VICTOR MANU,
73BIS, PARTER, CAM. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021852,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Smart Farm
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(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 24.13.25; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis

(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, dezinfectanţi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2020 09095
(151) 16/12/2020
(732) ABA-RO, STR. FABRICILOR NR.

8, JUD. BIHOR, ORADEA, 410125,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

CASA STAR
Curățenie de 5 stele!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.01.05; 29.01.13

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

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

3. Detergenți, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți pentru

mașina de spălat vase, detergenți pentru
spălarea vaselor, detergenți pentru rufe, produse
pentru curățarea mâinilor, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
mobilierului, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse de curățare de uz casnic, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
preparate degresante de uz casnic, detartranți
de uz casnic, preparate de curățare pentru plăci
de gresie.
5. Produse dezinfectante de uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), dezinfectante folosite pentru
igienă, șervețele dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, produse de curățare
antiseptice, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, biocide.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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
detergenți, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru rufe, produse pentru curățarea
mâinilor, produse pentru curățarea pardoselilor,
produse pentru curățarea mobilierului, produse
pentru curățarea tapițeriei, produse de curățare
de uz casnic, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), preparate degresante
de uz casnic, detartranți de uz casnic,
preparate de curățare pentru plăci de gresie,
produse dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), dezinfectante folosite pentru igienă,
șervețele dezinfectante, săpunuri dezinfectante,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
produse de curățare antiseptice, dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectante pentru
instrumente medicale, biocide (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
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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 si 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 agenții import-
export.

───────

(210) M 2020 09096
(151) 16/12/2020
(732) CATALIN-GHEORGHE MOCANU,

STR. VALEA IASULUI NR. 118,
JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
GKAT

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

16. Ambalaj de carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, pensule, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, coli de hârtie (papetărie),
cutii de carton pentru atenții oferite invitaților,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, foi de hârtie
(papetărie), foi volante, hârtie, hârtie adezivă,
hârtie creponată pentru uz casnic, hârtie de
uz casnic, hârtie pentru pungi și saci, hârtie
reciclată, pungi de ambalat din hârtie, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
ambalat, întărituri din carton pentru legarea
cărților, tuburi din carton, tavite din carton, cutii
pentru torturi cutii pentru pizza.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare în materie de
activități de marketing, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, campanii de marketing.
40. Prelucrare de carton ondulat de ambalaj,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de

carton, aplicare de modele în relief pe suprafețe
de hârtie, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2020 09097
(151) 16/12/2020
(732) ASOCIATIA FESZEK TANODA-

GRADINITA IN CUIB, STR. IANCU
HUNEDOARA NR 33, SC. A
AP.16, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530193,
HARGHITA, ROMANIA
ASOCIATIA KOKETANC
KULTURALIS EGYESULET,
SAT CIUCSANGEORGIU NR. 78,
JUDEȚUL HARGHITA, COMUNA
CIUCSANGEORGIU, 530740,
HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP.13, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

CSEPEREDŐK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 01.03.16;
02.05.02; 02.05.23

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7597 C), mov (Pantone 7432 C), roz
(Pantone 496 C), galben (Pantone
7499 C, Pantone 100 C), portocaliu
(Pantone 1365 C), verde (Pantone 367
C), alb, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Articole de papetărie și materiale (tipărituri)
educative, decorațiuni și materiale pentru artiști,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
agende, afișe publicitare din hârtie sau din
carton, abțibilduri (decalcomanii), cărți, carduri
de cadouri din plastic, hârtie sau carton,
nemagnetice, calendare, broșuri, cataloage,
cartonașe ilustrate, felicitări, jurnale, ghiduri
tipărite, materiale educative și didactice, orare,
monografii, periodice, publicații promoționale,
reviste de benzi desenate (publicații periodice),
reviste (publicații periodice), tipărituri, ziare, cărți
de desen, cărți școlare, cărți pentru copii, cărți de
povești, manuale
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate exterioară
(afișaj), dezvoltare de campanii promoționale,
campanii de marketing, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, marketing promoțional,
marketing digital, marketing direct, marketing pe
internet, organizarea de publicitate, promovarea
vânzărilor, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online, publicitate
online, servicii de marketing, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de telemarketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
producție audio, video și multimedia și
fotografie, servicii de spectacole în direct,
servicii educative și de instruire, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, activități
culturale, organizare de activități de divertisment,
activități de divertisment, sportive și culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, centre de divertisment, furnizare
de divertisment online sub formă de show-
uri de jocuri, divertisment muzical, divertisment
interactiv, divertisment pe internet, divertisment
on-line, divertisment televizat, divertisment
teatral, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, educație și instruire,
furnizare de informații despre activități culturale,

furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de filme nedescărcabile, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
televiziunii, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
muzicale, organizare de competiții, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizarea de
spectacole culturale, organizarea de jocuri cu
participarea publicului, organizare de webinare,
organizare de tururi ghidate cu scop educativ,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, prezentare de piese de
teatru, prezentări audiovizuale, prezentări de
filme în scopuri educative, pictură pe față,
organizarea spectacolelor, punerea la dispoziție
de jocuri, producție de spectacole, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de documentare, servicii de bibliotecă,
servicii culturale, servicii de divertisment pentru
copii, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de divertisment interactiv,
servicii oferite de clovni, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii de spectacole
cu laser, tabere de vară (divertisment și
educație), administrarea serviciilor educaționale,
academii (educație), coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, cursuri de
exerciții în grup, creșe (educație), coordonare
de evenimente educative, cursuri de motricitate
pentru copii preșcolari, cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri prin corespondență, educație,
elaborare de materiale educative, furnizare de
școli și cursuri de limbi străine, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea de
ateliere de lucru, servicii de consultanță în
domeniul educației, servicii de academii de studii
specializate în actorie, servicii educaționale de
sprijin, servicii educaționale pentru copii

───────
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(210) M 2020 09098
(151) 16/12/2020
(732) ACTIV7 PRODUCT, STR. HOREA

NR. 6, SAT. SANCEL, JUDEȚUL
ALBA, COMUNA SANCEL, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

MASARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 24.09.03

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

19. Balustrade de scări nemetalice, construcții
portabile (nemetalice) care încorporează
instalații pentru bucătării, pervazuri din materiale
nemetalice, pervazuri de ferestre, nemetalice,
parchet stratificat, pardoseli de parchet și plăci
de parchet, parchet din lemn de esență tare.
20. Mobilier, mobilier din lemn, mobilier
încastrat, mese (mobilier), dulapuri (mobilier),
mese decorative, mese pliante, mese pentru săli
de mese, birouri și mese, mese din metal, mese
cu suport, mese din marmură, mese din mozaic,
mese cu înălțime reglabilă, scaune pentru săli
de mese, suporturi destinate utilizării pentru
susținerea meselor, scări nemetalice, scări din
lemn, scări pliabile confecționate din lemn,
porți de siguranță pentru uși sau scări, grilaje
nemetalice de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări fabricate din lemn, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie,
corpuri de bucătărie, dulapuri de bucătărie, mese
de bucătărie, mese de living, mobilier încastrat
pentru bucătărie.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 balustrade de scări
nemetalice, construcții portabile (nemetalice)
care încorporează instalații pentru bucătării,
pervazuri din materiale nemetalice, pervazuri de
ferestre, nemetalice, parchet stratificat, pardoseli
de parchet și plăci de parchet, parchet din
lemn de esență tare, mobilier, mobilier din lemn,
mobilier încastrat, mese (mobilier), dulapuri
(mobilier), mese decorative, mese pliante, mese
pentru săli de mese, birouri și mese, mese din
metal, mese cu suport, mese din marmură, mese
din mozaic, mese cu înălțime reglabilă, scaune
pentru săli de mese, suporturi destinate utilizării
pentru susținerea meselor, scări nemetalice,
scări din lemn, scări pliabile confecționate
din lemn, porți de siguranță pentru uși sau
scări, grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, scări fabricate din lemn, unități de
mobilier pentru bucătării, mobilier de bucătărie,
corpuri de bucătărie, dulapuri de bucătărie,
mese de bucătărie, mese de living, mobilier
încastrat pentru bucătărie (exceptând transportul
lor) pentru a permite clientilor sa le vada
si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si 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 agenții de
import-export.
37. Construcție de scări de lemn, servicii de
amenajări de bucătării, instalare de podele
din lemn, montare de mobilier, recondiționare,
reparare și întreținere de mobilier, reparații
de mobilier de bucătărie, vopsire de mobilier,
lăcuirea mobilierului.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

40. Prelucrare mobilier, fabricarea de mobilier
pe bază de comandă și specificații primite de
la terți, fabricare la comandă de scari din lemn,
fabricare la comandă de unități de mobilier
pentru bucătării, fabricare la comandă de mese
din lemn.
42. Proiectare de bucătării, consultanță
profesională privind designul de bucătării la
comandă.

───────

(210) M 2020 09099
(151) 16/12/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL,

ȘOSEAUA ZALĂULUI, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 407059,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STOMATOFIT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale pentru
plombarea dințiilor și pentru amprente dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 09100
(151) 16/12/2020
(732) SC PLANTEXTRAKT SRL,

ȘOSEAUA ZALĂULUI, JUDEȚUL
CLUJ, RADAIA, 407059, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DENTOSEPT

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substante și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman si veterinar,
plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinților și pentru amprente

dentare, dezifectanti, produse pentru distrugerea
daunatorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2020 09101
(151) 16/12/2020
(732) ION RĂDULEA, BULEVARDUL

AGRONOMIEI NR 7-15, VILA
N.3_2, CORP B, ETAJ 4, AP
26, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SEMA PARC

(531) Clasificare Viena:
27.01.03; 27.01.08; 27.01.25; 26.03.01;
26.13.25

(591) Culori revendicate:turcoaz ( Pantone
7710 U, Pantone 317 U), gri (Pantone
408 U), alb, negru

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 09102
(151) 16/12/2020
(732) S.C. INTEGRATIVE MEDICINE

CLINIC S.R.L., STR. MIRCEA
VULCANESCU NR. 92, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Verithera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.04

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

clase:
3. Preparate pentru spălare, odorizante de casă,
apă parfumată pentru lenjerie, balsamuri pentru
rufe, detergenți comerciali de rufe, emolienți
pentru țesături, detergenți ecologici de rufe,
lichide pentru spălarea rufelor, înălbitor pentru
rufe, articole de parfumerie și odorizante,
alge marine pentru cosmetologie, esență de
bergamotă, balsamuri, altele decât cele de
uz medicinal, produse cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
care conțin acid hialuronic, produse cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice
care conțin panthenol, produse cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice și preparate
cosmetice, cremă pentru cuticule, produse
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
săpunuri și geluri nemedicinale, deodorante
și antiperspirante, farduri cosmetice, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, apă micelară, bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, bureți
impregnați cu produse de toaletă, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, produse cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru față și corp, creme pentru
spălare, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, măști cosmetice de curățare pentru

față, loțiuni de înfrumusețare, măști pentru
față și corp, gel de baie și de duș, geluri
pentru corp și față (cosmetice), geluri pentru
mâini, produse de curățare pentru vehicule,
agenți pentru îndepărtarea petelor, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
din uleiuri esențiale, arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), esențe eterice, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
uleiuri esențiale, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru țigări electronice, uleiuri esențiale
vegetale, uleiuri esențiale utilizate în procese de
fabricare, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, uleiuri parfumate care eliberează arome
sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
naturale de uz cosmetic.
5. Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice de uz medical pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
băuturi dietetice de uz medical, ceai medicinal,
ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
substanțe dietetice de uz medical, preparate
enzimatice de uz medical, fibre dietetice de uz
medical, ierburi medicinale, infuzii medicinale,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pastile antioxidante, pilule pentru
bronzat, pilule pentru slăbit, pastile pentru
suprimarea apetitului, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate pentru
reducerea activităţii sexuale, propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente dietetice de uz medical
pe bază de cazeină, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de drojdie, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de enzime,
suplimente alimentare de uz medical pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de glucoză, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare de uz medical
pe bază de lecitină, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de minerale, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de polen,
suplimente alimentare de uz medical pe bază de
propolis, suplimente alimentare de uz medical pe
bază de semințe de in, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de ulei de semințe de in,
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suplimente alimentare de uz medical proteice,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, asistență în afaceri,
management şi servicii administrative, comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza

evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosință, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

horticole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, achiziţionare de
produse şi servicii pentru alte firme, servicii
de agenții de import-export, servicii de agenţii
de import-export în domeniul energiei, servicii
de comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi prețuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanță
cu privire la comerţul exterior, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, informaţii despre metode de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte (pentru
terți), servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agenţiilor de export,
servicii ale agenţiilor de import, servicii de
comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a prețurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme, servicii de agenții de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servii de abonamente la
publicaţii, pentru terţi, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicaţii pentru terţi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii administrative
pentru timiteri medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizararii publicului
de privire la afectiunile medicale, servicii de
publicitate, marketing si promovare cu privire la
servicii medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare

de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
testare psihometrică în scopuri medicale, terapie
psihologică pentru sugari și copii, terapie
prin artă, terapie asistată de animale, servicii
psihiatrice, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii de psihoterapie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie,
servicii farmaceutice, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consultanță și servicii de
informații referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furizare de informații pacienților
în legătură cu administrarea medicamentelor,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, preparare de rețete în farmacii,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de consiliere privind produsele farmaceutice,
servicii de informații despre prepararea și
dozarea de medicații, servicii medicale,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
ajustare dispozitive ortopedice, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, asistență medicală
de urgență, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
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de chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru
membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
servicii de examinare ginecologică de frotiu
papanicolau, emiterea de rapoarte medicale,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale

în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii de
analize de sânge, servicii de analize de depistare
a consumului de droguri, servicii consultative
privind aparate și instrumente medicale, servicii
ale unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii ale clinicilor medicale, screening de
adn pentru scopuri medicale, recoltarea și
conservarea sângelui uman, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, podolog, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
informații referitoare la donarea de sânge,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de clinici medicale si de sanatate,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
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pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii

medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii de tratament medical
la domiciliu, servicii de teste de colesterol,
servicii de teste de auz, servicii de testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de testare genetică în scopuri
medicale, servicii de testare antidrog pentru
depistarea abuzului de substanțe, termoterapie
medicală, terapie de raclaj pe meridian (gua
sha), terapie cu unde de șoc, terapie ayurvedică,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
servicii spitalicești, teste de sarcină, servicii
de teste vasculare, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), chiropractică, case de odihnă,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
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în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, furnizare de echipamente pentru băi
cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, saloane de frumusețe, saloane de
coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────

(210) M 2020 09103
(151) 16/12/2020
(732) S.C. INTEGRATIVE MEDICINE

CLINIC S.R.L., STR. MIRCEA
VULCANESCU NR. 92, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E,
COMPLEX CORESI, BL. 9,
PARTER, AP. P03, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Science of Well

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

3. Preparate pentru spălare, odorizante de
casă, apă parfumată pentru lenjerie, balsamuri
pentru rufe, detergenți comerciali de rufe,
emolienți pentru țesături, detergenți ecologici
de rufe, lichide pentru spălarea rufelor,
înălbitor pentru rufe, articole de parfumerie și
odorizante, alge marine pentru cosmetologie,
esență de bergamotă, balsamuri, altele decât
cele de uz medicinal, produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru slăbire, produse
cosmetice care conțin acid hialuronic, produse
cosmetice care conțin cheratină, produse
cosmetice care conțin panthenol, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice și
preparate cosmetice, cremă pentru cuticule,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
săpunuri și geluri nemedicinale, deodorante
și antiperspirante, farduri cosmetice, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, apă micelară, bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic,
bureți impregnați cu produse de toaletă,
colagen hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru față și corp, creme pentru
spălare, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, măști cosmetice de curățare pentru
față, loțiuni de înfrumusețare, măști pentru
față și corp, gel de baie și de duș, geluri
pentru corp și față (cosmetice), geluri pentru
maini, produse de curățare pentru vehicule,
agenți pentru îndepărtarea petelor, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, apă florală, aromatizanți
(uleiuri esențiale), arome alimentare preparate
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din uleiuri esențiale, arome pentru băuturi
(uleiuri esențiale), arome pentru prăjituri (uleiuri
esențiale), esențe eterice, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
uleiuri esențiale, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de
lichide pentru șigări electronice, uleiuri esențiale
vegetale, uleiuri esențiale utilizate în procese de
fabricare, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
produselor parfumate, uleiuri nemedicinale,
uleiuri parfumate, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, uleiuri parfumate care eliberează arome
sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate pentru
fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
naturale de uz cosmetic.
5. Alimente şi substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, suplimente
dietetice de uz medical pentru consumul
uman, alimente dietetice de uz medical,
băuturi dietetice de uz medical, ceai medicinal,
ceaiuri din plante pentru uz medicinal,
substanţe dietetice de uz medical, preparate
enzimatice de uz medical, fibre dietetice de uz
medical, ierburi medicinale, infuzii medicinale,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pastile antioxidante, pilule pentru
bronzat, pilule pentru slăbit, pastile pentru
suprimarea apetitului, preparate de uz medical
pentru inhibarea apetitului, preparate din aloe
vera pentru uz farmaceutic, preparate pentru
reducerea activităţii sexuale, propolis pentru uz
farmaceutic, suplimente dietetice de uz medical
pe bază de cazeină, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de drojdie, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de enzime,
suplimente alimentare de uz medical pe bază
de germeni de grâu, suplimente alimentare de
uz medical pe bază de glucoză, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de lăptişor
de matcă, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare de uz medical pe
bază de minerale, suplimente alimentare de uz
medical pe bază de polen, suplimente alimentare
de uz medical pe bază de propolis, suplimente
alimentare de uz medical pe bază de seminţe de
in, suplimente alimentare de uz medical pe bază
de ulei de seminţe de in, suplimente alimentare
de uz medical proteice, suplimente nutritive,
preparate cu vitamine.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, analiză de afaceri, cercetare

şi servicii de informare, asistenţă în afaceri,
management şi servicii administrative, comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
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cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi

alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curăţenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, achiziţionare de
produse şi servicii pentru alte firme, servicii
de agenţii de import-export, servicii de agenţii
de import-export în domeniul energiei, servicii
de comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi

de achiziţie , consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizare de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, informare şi consultanţă
cu privire la comerţul exterior, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, informaţii despre metode de vânzare,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte (pentru
terţi), servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii ale agenţiilor de export,
servicii ale agenţiilor de import, servicii de
comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme, servicii de agenții de import şi
export, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de intermediere şi consultanţă în afaceri
în domeniul vânzării de produse şi prestării
de servicii, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terţi, servii de abonamente la
publicaţii, pentru terţi, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicaţii pentru terţi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii administrative
pentru timiteri medicale, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizararii publicului
de privire la afectiunile medicale, servicii de
publicitate, marketing si promovare cu privire la
servicii medicale.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste de
personalitate cu scopuri psihologice, teste de
personalitate (servicii de sănătate mintală),
testare psihometrică în scopuri medicale, terapie
psihologică pentru sugari și copii, terapie
prin artă, terapie asistată de animale, servicii
psihiatrice, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii de psihoterapie, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie,
servicii farmaceutice, consiliere farmaceutică,
consultanță și servicii de informații despre
produse biofarmaceutice, consultanță și servicii
de informații oferite pe internet, referitoare la
produse farmaceutice, consultanță și servicii de
informații referitoare la produse farmaceutice,
consultații în domeniul farmaceutic, eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripție
medicală, furizare de informații pacienților
în legătură cu administrarea medicamentelor,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, preparare de rețete în farmacii,
preparare și dozare de medicamente,
prepararea de rețete de către farmaciști, servicii
de consiliere privind produsele farmaceutice,
servicii de informații despre prepararea și
dozarea de medicații, servicii medicale,
stomatologie, servicii prestate de opticieni,
ajustare dispozitive ortopedice, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, analize de depistare
a drogurilor, alcoolului și adn pentru scopuri
medicale, analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, analiză toxicologică
pentru scopuri medicale, asistență medicală
de urgență, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind

sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru
membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
servicii de examinare ginecologică de frotiu
papanicolau, emiterea de rapoarte medicale,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze x
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
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servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii de
analize de sânge, servicii de analize de depistare
a consumului de droguri, servicii consultative
privind aparate și instrumente medicale, servicii
ale unei bănci de sânge de cordon ombilical,
servicii ale clinicilor medicale, screening de
adn pentru scopuri medicale, recoltarea și
conservarea sângelui uman, realizare de
analize medicale pentru factorii de risc ai
bolilor cardiovasculare, podolog, planificare
de tratamente medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
informații referitoare la donarea de sânge,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de clinici medicale si de sanatate,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică
medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,

servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
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medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii de tratament medical
la domiciliu, servicii de teste de colesterol,
servicii de teste de auz, servicii de testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, servicii de testare genetică în scopuri
medicale, servicii de testare antidrog pentru
depistarea abuzului de substanțe, termoterapie
medicală, terapie de raclaj pe meridian (gua
sha), terapie cu unde de șoc, terapie ayurvedică,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
servicii spitalicești, servicii de teste de sarcină,
servicii de teste vasculare, tratament și
îngrijire prin biorezonanță, tratarea dislocațiilor
articulațiilor, entorselor, fracturilor sau a altor
leziuni similare (judo-seifuku), chiropractică,
case de odihnă, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu homeopatia, asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară sub formă de companii de asigurări
de sănătate, asistență medicală la domiciliu,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, analize genetice pe animale în scopuri
de diagnostic sau tratament, analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, ambulatorii, ajustare a
dispozitivelor auditive, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, complexuri balneare, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, furnizare de echipamente pentru băi

cu jeturi de apă sub presiune, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, saloane de frumusețe, saloane de
coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────
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(210) M 2020 09104
(151) 16/12/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Wellness Yes Digest PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 09105
(151) 16/12/2020
(732) NICONIS COMPAN SRL, SAT

DUDOVICEȘTI, JUD. DOLJ,
COMUNA SIMNICU DE SUS,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FLOARE ALBĂ

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

16. Saci menajeri din hârtie sau plastic, folie
alimentară, folie din plastic pentru ambalat, pungi
de copt la cuptor, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, pungi de plastic
pentru gheață, folii din plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, pungi (plicuri, săculeţi)
din plastic pentru ambalat, saci de uz menajer
din plastic, şerveţele din hârtie, garnituri de masă
din hârtie, şervețele de masă din hârtie, traverse
de masă din hârtie, protecție de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, folii de ambalat din vâscoză, foi de celuloză
reciclate pentru împachetat.

───────

(210) M 2020 09106
(151) 16/12/2020
(732) CI-CO SA, ALEEA CÂMPUL

MOȘILOR NR. 5, BUCURESTI,
021201, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

P-ta Obor - Legume -
Fructe Hala Centrala Obor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#467B4F)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2020 09107
(151) 16/12/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

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

(540)

Wellness No Sugar ADDED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 09108
(151) 16/12/2020
(732) MICHELTEXTILE SRL, STR.

INSULA MUREŞ NR. 2, CVARTAL
23, ALEEA VIII, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

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

(540)

CAMU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.13

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, şepci,
căciuli, fesuri, tricouri, bluze, măşti textile
(articole de îmbrăcăminte).
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din materiale textile,
produse de mercerie, brasarde (meșe de păr),
banderole de braţ (articole de îmbrăcăminte),
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), nasturi, embleme,
ecusoane, epoleți, trese, catarame, fermoare,
insigne pentru purtare, suporturi pentru
gulere, numere de concurs, cordoane pentru
îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
broderie, articole ornamentale (broderie),
ornamente din dantelă, insigne ornamentale
(nasturi), ornamente pentru îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
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de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu articole de îmbrăcăminte, servicii de comerţ
în legătură cu articole de încălțăminte, servicii de
comerţ în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, servicii de comerţ în legătură cu părți
de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerţ în legătură
cu şepci, servicii de comerţ în legătură cu căciuli,
servicii de comerţ în legătură cu fesuri, servicii
de comerţ în legătură cu tricouri, servicii de
comerţ în legătură cu bluze, servicii de comerţ
în legătură cu măşti textile, servicii de comerţ
în legătură cu accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, servicii de comerţ în legătură
cu produse de mercerie, servicii de comerţ
în legătură cu brasarde, servicii de comerţ în
legătură cu banderole de braţ (accesorii de
îmbrăcăminte), servicii de comerţ în legătură cu
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), servicii de
comerţ în legătură cu catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), servicii de comerţ în legătură
cu nasturi, servicii de comerţ în legătură cu
embleme, servicii de comerţ în legătură cu
ecusoane, servicii de comerţ în legătură cu
epoleți, servicii de comerţ în legătură cu trese,
servicii de comerţ în legătură cu catarame,
servicii de comerţ în legătură cu fermoare,
servicii de comerţ în legătură cu insigne
pentru purtare, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru gulere, servicii de comerţ
în legătură cu numere de concurs, servicii
de comerţ în legătură cu cordoane pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru ornamente, servicii de comerţ
în legătură cu borduri pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerţ în legătură cu panglici elastice,
servicii de comerţ în legătură cu broderie, servicii
de comerţ în legătură cu articole ornamentale
(broderie), servicii de comerţ în legătură cu
ornamente din dantelă, servicii de comerţ
în legătură cu insigne ornamentale (nasturi),
servicii de comerţ în legătură cu ornamente
pentru îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 09109
(151) 16/12/2020
(732) GEORGIANA-LAURA COKYAPICI,

ALEEA MUNCII NR. 9, JUD. OLT,
SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

KAFFEIN FRESH ROASTED
COFFEE EST. 2003

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.07.01;
05.07.01

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de ceainării,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, servicii
de pregătire a mâncărurilor și a băuturilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de furnizare de cafea pentru birouri (furnizare
de băuturi), servicii de bufete cu autoservire,
servicii de baruri, furnizare de alimente și
băuturi în gogoșării, servicii de fast-fooduri,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
în internet-cafe, servire de băuturi alcoolice,
servicii de cazare temporară, servicii furnizate de
cafenele, servicii furnizate de coffee-shop-uri.

───────
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(210) M 2020 09110
(151) 16/12/2020
(732) S.C. CAMPEANU MEDCOM

S.R.L., BD DECEBAL, BL. D2,
PARTER, JUD. HUNEDOARA,
DEVA, 330084, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

ART DENTAL STUDIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
02.09.10

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

clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 09112
(151) 16/12/2020
(732) S.C. MANDY FOODS

INTERNATIONAL S.R.L., DRUMUL
NISIPOASA NR. 46-52, BIROUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 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)

Răsfăț de la Mărioara

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.24; 26.05.01; 26.05.18;
02.03.04; 02.03.23

(591) Culori revendicate:verde, alb, galben,
roșu, bej

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

29. Carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din carne si legume, uleiuri pentru gătit,
produse din legume preparate, roșii conservate,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, suc de roșii pentru gătit, piure de roşii,
conserve şi murături, conserve de fructe, gemuri,
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jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de ficat,
pateuri pe bază de carne, pastă de carne,
peşte, cu excepţia celui viu, carne de pasăre de
curte, carne de vânat, extracte din carne, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
preparate constând în principal din carne,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din carne si legume, uleiuri pentru gătit,
produse din legume preparate, roșii conservate,
roșii, preparate, concentrat de roșii, roșii în
conservă, suc de roșii pentru gătit, piure de
roşii, conserve şi murături, conserve de legume,
conserve de fructe, gemuri, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, paste de fructe şi legume, uleiuri
şi grăsimi, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la carne conservată, fructe si legume
conservate, cărnuri, înlocuitori de carne, pateuri,
pateu vegetal, pateuri de pește, pate de
ficat, pateuri pe bază de carne, pastă de
carne, peşte, cu excepţia celui viu, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, extracte din
carne, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, uleiuri pentru
gătit, produse din legume preparate, roșii
conservate, roșii, preparate, concentrat de
roșii, roșii în conservă, suc de roșii pentru
gătit, piure de roşii, conserve şi murături,
conserve de legume, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de ambalare, ambalare de alimente,
transport de alimente, servicii de ambalare si
transport referitoare la carne conservată, fructe
si legume conservate, cărnuri, înlocuitori de
carne, pateuri, pateu vegetal, pateuri de pește,
pate de ficat, pateuri pe bază de carne, pastă
de carne, peşte, cu excepţia celui viu, carne de
pasăre de curte, carne de vânat, extracte din
carne, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri gătite şi conservate constând
în principal din carne si legume, uleiuri pentru
gătit, produse din legume preparate, roșii

conservate, roșii, preparate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, suc de roșii pentru gătit,
piure de roşii, conserve şi murături, conserve
de legume, conserve de fructe, gemuri, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
uleiuri şi grăsimi.

───────

(210) M 2020 09113
(151) 16/12/2020
(732) S.C. UNIC DENT CLINIC S.R.L.,

STR. ION HELIADE RADULESCU
NR. 4, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR,
PICTOR ION NEGULICI NR.12-14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Unic Dent CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.05.01; 26.05.14;
26.05.16; 26.02.07; 02.09.10

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
negru

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, stomatologie, stomatologie
estetică, stomatologie veterinară, asistență
stomatologică, consultații stomatologice,
închiriere de instrumente stomatologice,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii oferite de clinici dentare,
servicii de igienă dentară, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, anestezie dentară,
servicii de curățare a dinților, servicii de albire
a dinților, închiriere de echipamente pentru
îngrijirea sănătății umane, servicii de ortodonție,
servicii de chirurgie.

───────
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(210) M 2020 09114
(151) 16/12/2020
(732) S.C. VALGER LEMN S.R.L.,

STR. LT. N. V. POPA NR. 8, HALA
2, JUD. ALBA, BLAJ, ALBA,
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)

VL VALGER LEMN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.07

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

19. Lemn, lemn pluristratificat, lemn laminat,
lemn tăiat, lemn modelat, lemn artificial, lemn
semiprelucrat, lemn masiv, lambriuri din lemn,
lemn lamelar încleiat, lemn de plută, lemn
ecarisat, lemn fasonat, lemn de esență moale,
jumătăți de lemn îmbinate, grinzi din lemn,
panouri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
profile de imitație din lemn, profiluri pentru
ferestre, profiluri pentru usi.
20. Mobilier din lemn, scări din lemn, panouri
de lemn pentru mobilier, grilaje din lemn, benzi
de lemn, panouri despărțitoare din lemn pentru
mobilier, trepte (scări) nemetalice, scări fabricate
din lemn, scări pliabile confecționate din lemn.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari 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 lemn, lemn pluristratificat, lemn laminat,
lemn tăiat, lemn modelat, lemn artificial, lemn
semiprelucrat, lemn masiv, lambriuri din lemn,
lemn lamelar încleiat, lemn de plută, lemn
ecarisat, lemn fasonat, lemn de esență moale,
jumătăți de lemn îmbinate, grinzi din lemn,
panouri din lemn, profile (profiluri) din lemn,
profile de imitație din lemn, profiluri pentru
ferestre, profiluri pentru usi, mobilier din lemn,
scări din lemn, panouri de lemn pentru mobilier,
grilaje din lemn, benzi de lemn, panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, trepte
(scări) nemetalice, scări fabricate din lemn,
scări pliabile confecționate din lemn, exceptând
transportul lor, pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare 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 si 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 agenții de
import-export.
37. Construcție de scări de lemn, reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
prelucrarea lemnului, instalare de podele din
lemn, aplicarea de vopsea de protecție pe
lemn, inspecția structurilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn.
40. Laminarea lemnului, conservarea lemnului,
tăierea și prelucrarea lemnului, furnizare de
informații despre prelucrarea lemnului, lucrări în
lemn, servicii de strunjirea lemnului, uscarea la
cuptor a lemnului, tratarea lemnului cu substanțe
de conservare.

───────
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(210) M 2020 09115
(151) 16/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one HERASTRAU TOWERS

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.

37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09116
(151) 16/12/2020
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)
one HERASTRAU PLAZA

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

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
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consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă în
construcţii, demolarea clădirilor.

───────

(210) M 2020 09118
(151) 16/12/2020
(732) ADBG DEDICATED SOLUTIONS

SRL, STR. MARGARETEI, NR.
18, JUDETUL MARAMURES,
MARAMURES, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Auto Drop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Instrumente de navigație, dispozitive de
navigație gps, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, camere de
bord, radiouri de vehicule, afișaje pentru
vehicule, senzori, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
instrumente de măsurare, dispozitive de

detectare, detector de prezență, instrumente
de monitorizare, controlere electrice, circuite
de control, microcontrolere, indicatoare digitale,
indicatoare de fază.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație gps, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de înregistrare a sunetelor
și imaginilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu camere de bord, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiouri de vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu afișaje pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu senzori, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de detectare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu detector de prezență,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de monitorizare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu controlere electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu circuite de control, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu microcontrolere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu indicatoare digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu indicatoare de fază,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente de navigație, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dispozitive de navigație gps, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu camere de bord, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu radiouri
de vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu afișaje pentru vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu senzori, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
instrumente de măsurare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dispozitive
de detectare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu detector de prezență,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu instrumente de monitorizare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu controlere electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu circuite
de control, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu microcontrolere, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu indicatoare digitale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu indicatoare de
fază.
37. Servicii de instalare de instrumente de
navigație, servicii de instalare de dispozitive de
navigație gps, servicii de instalare de aparate de
înregistrare a sunetelor și imaginilor, servicii de
instalare de camere de bord, servicii de instalare
de radiouri de vehicule, servicii de instalare
de afișaje pentru vehicule, servicii de instalare
de senzori, servicii de instalare de dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, servicii de instalare de dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, servicii de instalare de dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, servicii de instalare
de echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, servicii de
instalare de instrumente de măsurare, servicii
de instalare de dispozitive de detectare, servicii
de instalare de detector de prezență, servicii
de instalare de instrumente de monitorizare,
servicii de instalare de controlere electrice,
servicii de instalare de circuite de control,
servicii de instalare de microcontrolere, servicii
de instalare de indicatoare digitale, servicii de
instalare de indicatoare de fază, reparații și
lucrări de întreținere de instrumente de navigație,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive de
navigație gps, reparații și lucrări de întreținere de
aparate de înregistrare a sunetelor și imaginilor,
reparații și lucrări de întreținere de camere de
bord, reparații și lucrări de întreținere de radiouri
de vehicule, reparații și lucrări de întreținere
de afișaje pentru vehicule, reparații și lucrări
de întreținere de senzori, reparații și lucrări
de întreținere de dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
reparații și lucrări de întreținere de dispozitive

pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, reparații și lucrări de întreținere
de dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice, reparații
și lucrări de întreținere de echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, reparații și lucrări de întreținere
de instrumente de măsurare, reparații și lucrări
de întreținere de dispozitive de detectare,
reparații și lucrări de întreținere de detector
de prezență, reparații și lucrări de întreținere
de instrumente de monitorizare, reparații și
lucrări de întreținere de controlere electrice,
reparații și lucrări de întreținere de circuite de
control, reparații și lucrări de întreținere de
microcontrolere, reparații și lucrări de întreținere
de indicatoare digitale, reparații și lucrări de
întreținere de indicatoare de fază.

───────

(210) M 2020 09119
(151) 16/12/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM. 392 + 600, COM. GALDA DE
JOS, JUDETUL ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

Catinca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.03.01

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
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moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal din
înlocuitori de carne, carne preparată, feluri de
mâncare preparate din carne, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite constând în principal din pește, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, salate
aperitiv, salate de legume, salate preparate,
tocane (alimente), antreuri pe bază de legume,
burgeri din legume, cârnați vegetali, conserve
cu legume, conserve de fructe, conserve de
legume, conserve și murături, deserturi pe bază
de fructe, extracte din legume pentru gătit
(sucuri), fructe preparate, fructe în conservă,
ghiveci, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, înlocuitori de carne pe bază
de legume, legume gătite, mâncăruri cu legume
preparate, mezeluri vegetariene, pateu vegetal,
piureuri de fructe, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
salate de fructe, semințe procesate, semințe,
preparate, cremă tartinabilă pe bază de legume,
creme sau lactate.

───────

(210) M 2020 09120
(151) 16/12/2020
(732) ASOCIATIA ORTRUN MAHL,

CALEA FELDIOAREI NR.31,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12 -14,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ORTRUN MAHL
PERSÖNLICHKEITEN BILDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:

16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, materiale didactice şi educative,
cărți, caiete de activități individuale, caiete
de activități pentru copii, caiete de exerciții,
cărți școlare, dicționare, enciclopedii, ghiduri,
manuale, materiale de instruire sau învățământ
(cu excepția aparatelor).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de vânzare cu
amănuntul si cu ridicata în legătură cu materiale
didactice şi educative, cărți , caiete de activități
individuale, caiete de activități pentru copii,
caiete de exerciții, cărți școlare, dicționare,
enciclopedii, ghiduri, manuale, materiale de
instruire sau învățământ, servicii de consultanţă
în afaceri privind organizarea, promovarea si
gestionarea campaniilor de strângere de fonduri,
căutare de sponsorizare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de comenzi
online, administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare de programe cu premii de
fidelitate, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare.
36. Servicii filantropice privind donaţiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donaţiilor monetare, servicii de strângere de
fonduri prin site-uri de finanţare participativă,
servicii de colectare de fonduri de binefacere
pentru copiii defavorizaţi, colectarea de fonduri
şi sponsorizare, colectare de fonduri de
binefacere, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, sponsorizare,
servicii caritabile, şi anume servicii financiare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
organizare de colecte de fonduri, acordare de
fonduri, servicii de fonduri de binefacere, servicii
de administrare de fonduri, transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicaţiilor,
acordare de fonduri pentru organizaţii non-
profit, furnizare de informaţii privind colectarea
de fonduri de binefacere, colecte de fonduri
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de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, organizare de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
administrarea serviciilor educaționale, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, analiza rezultatelor și
datelor testelor cu caracter educativ pentru terți,
asistență profesională individualizată (coaching),
asigurare de testări şi evaluări în domeniul
educaţiei, consiliere şi coaching cu privire
la carieră (consiliere şi asistenţă cu privire
la educaţie), ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, consiliere
în carieră (educație), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, cercetare în domeniul
educaţiei, coordonare de cursuri, seminarii si
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de cursuri de instruire,
coordonare de cursuri prin corespondență, creșe
(educație), cursuri de formare profesională,
cursuri de instruire în tabere educative, tabere
de vară (divertisment şi educaţie), cursuri școlare
pentru pregătirea examenelor, cursuri școlare
legate de sprijinul educational, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, difuzare de materiale
educative, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formarea profesorilor, furnizare de centre de
pregătire, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de cursuri
educaționale, instruire educativă, instruire
profesională, organizare de cursuri, furnizare
de pregătire, educaţie şi îndrumare, organizare
de cursuri prin metode de educaţie deschisă,
organizare de festivaluri în scopuri educative si
de divertisment, organizare şi coordonare de
evenimente, targuri, expozitii în scop cultural,
de divertisment şi sportive, organizare şi
desfăşurare de evenimente de divertisment
pentru colectare de fonduri pentru scopuri
caritabile, organizarea de concursuri (educaţie
sau divertisment), organizare şi coordonare
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizare de pregătire extrașcolară în domeniul
limbilor, organizare și coordonare de seminarii,
conferinte, colocvii, simpozioane cu scop
educativ sau cultural, pregătire extrașcolară în
centre specializate, servicii de consiliere în
materie de educație si instruire, servicii ale
unei academii de formare, servicii de evaluare

didactică, servicii de instruire a profesorilor,
centre de divertisment, servicii de divertisment,
servicii de divertisment pentru copii, furnizare
de informaţii şi întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educaţie şi instruire,
informaţii în domeniul educaţiei, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet.

───────

(210) M 2020 09121
(151) 16/12/2020
(732) MINDSPARK CONSULTING SRL,

STR. SZEK NR. 98/B, JUDEŢ
HARGHITA, MIERCUREA-CIUC,
530201, HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28, AP.13,
JUDEŢ HARGHITA, MIERCUREA-
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

ékes

(531) Clasificare Viena:
05.05.19; 05.05.21; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), gri (Pantone 447 C), auriu (Pantone
2007 C)

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

14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, bijuterii, cruciulițe (bijuterii),
amulete (bijuterii), brățări (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), bijuterii-pandantive, broșe (bijuterii),
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, bijuterii
din aur, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

imitații ale acestora, portchei fantezie din
metale prețioase, agrafe de argint, cercei
de argint, piese și accesorii pentru bijuterii,
cercei de aur, brățări de aur, lanțuri de aur,
butoni de manșetă din aur, inele din aur,
lănțișoare de aur, broșe placate cu aur (bijuterii),
lănțișoare placate cu aur, aur filat (bijuterii),
medalii de aur, bijuterii pentru față, brățări
de identificare (bijuterii), brățări pentru gleznă,
inele de prietenie, bijuterii pentru împodobire
personală, insigne de rever ornamentale,
broșe decorative (bijuterii), podoabe (bijuterie),
diademe, cercei cu pandantiv, ornamente pentru
încălțăminte, pandantive din chihlimbar fiind
articole de bijuterie, cercei pentru piercing,
brățări de prietenie, inele eternity (bijuterii),
lanțuri de bijuterii, medalii comemorative, bijuterii
personale, cercei, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, pandantive, brățări de argint,
lanțuri de argint, inele de argint, inele placate cu
argint, brățări placate cu argint, lanțuri placate cu
argint, butoni de manșetă placați cu argint, ace
de rever (bijuterii), brățări, verighete, cercei din
metale prețioase, bijuterie din argint veritabil, ace
de cravată.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, etichete din material textil, materiale
pentru realizarea accesoriilor textile pentru
mobilier, șervete de unică folosință din material
textil, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, materiale textile pentru
demachiere, materiale textile confecționate din
pânză de in, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, tapiserie pentru mobilier, produse
textile de uz casnic, batiste din material
textil, textile de ambalat alimente, înlocuitori
de textile, materiale textile pentru imprimare
digitală, insigne fabricate din material textil,
etichete adezive (textile).
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice),
accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut
și articole decorative din materiale textile,
catarame pentru îmbrăcăminte, șnururi răsucite
pentru pasmanterie, dantelă, clipsuri pentru
șaluri, altele decât bijuterii, piese care se lipesc
la cald, pentru repararea articolelor textile,
petice termoadezive, broderii din argint, panglici
decorative, petice decorative, petice adezive
decorative pentru jachete, panglici decorative
din material textil folosite ca ornament, dantelă
pentru bordare, nasturi fantezie folosiți ca
ornament, inele elastice de fixare, nasturi, paiete
pentru îmbrăcăminte, broderie, dantele brodate,
petice brodate, cocarde, inele pentru eșarfe,
ornamente pentru pălării, benzi pentru pălării,
catarame, nu din metale prețioase (accesorii

pentru îmbrăcăminte), nasturi de sacou din
metale prețioase, ace din metale prețioase,
cordoane (șireturi) pentru îmbrăcăminte, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), catarame de curea,
aplice (mercerie), trese, broderie de argint pentru
confecții, ecusoane brodate pentru haine, aplice
din material textil (mercerie), articole decorative
pentru păr, agrafe și cleme de păr, benzi pentru
păr, ace de păr, panglici de păr, elastice pentru
păr.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru bijuterii, organizare de prezentări în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor,
marketing digital, servicii de publicitate digitală,
marketing direct, promovare a vânzărilor de
produse din industria modei prin articole
promoționale în reviste, publicitate, publicitate
online, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și reclamă, marketing pe internet,
organizarea de publicitate, servicii promoționale
comerciale, campanii de marketing, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, publicitate
și marketing, marketing promoțional, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, promovarea comercială,
distribuire de mostre de produse, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 09122
(151) 16/12/2020
(732) GAMA CONSTRUCT SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 166,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550321,
SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)
GAMA CONSTRUCT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
administrarea hotelurilor, servicii publicitare
pentru hoteluri, management hotelier pentru terți,
management de hoteluri pentru terți, servicii
de secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții.
36. Asigurarea finanțării pentru proiecte de
construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale,
servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, întocmire de rapoarte
financiare referitoare la proiecte de construcții,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri (financiară), finanțarea
proiectelor de clădiri, închiriere de clădiri,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri de
clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),

gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute, administrare fiduciară de proprietăți
imobiliare, ipoteci pentru proprietăți și terenuri,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), asigurări pentru hoteluri,
servicii de finanțare referitoare la hoteluri.
37. Construcții rutiere, construcții civile,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
șosele, construcții de străzi, construcții
de terase, edificare construcții prefabricate,
consultații pentru construcții, demolări de
construcții, construcții de infrastructură, reparații
în construcții, reparații de construcții,
nivelarea terenurilor pentru construcții,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), clădiri și construcții subacvatice,
construcții de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări
de etanșeizare (construcții), construcții pentru
infrastructura aeronautică, curățarea terenurilor
pentru construcții, construcții civile privind
irigațiile, demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, construcții de clădiri
rezidențiale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de infrastructură energetică,
construcții de clădiri instituționale, construcții
pe uscat (onshore), construcții de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, construcții de conducte pentru
prospecțiune, închirieri de utilaje pentru
construcții, lucrări de reparații în construcții,
construcții de platforme pentru prospecțiune,
supraveghere a lucrărilor de construcții,
construcții de diguri sparge-val, construcții și
demolări de clădiri, construcții de bazine de
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înot, executare de cofraje pentru construcții,
construcții de infrastructură pentru comunicații,
instalare de schele pentru construcții, construcții
pe platforme maritime (offshore), construcții,
instalații și reparații subacvatice, servicii de
management în construcții, construcții și
reparații de clădiri, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, închiriere de echipamente de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții
de structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, construcții de instalații
de încălzire geotermală, ridicare de construcții
structurale din oțel, executare de cofraje
pentru construcții civile, construcții de instalații
de energie geotermală, instalare de schele
pentru construcții civile, construcții de instalații
de stocare subterană, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, construcții de
drumuri pe bază de comandă, construcții de
poduri pe bază de comandă, informații privind
închirierea de echipament pentru construcții,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcții subterane legate de
cablare, consultanță în domeniul supervizării
lucrărilor de construcții, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de construcții
subacvatice de inginerie civilă, construcții de
fabrici pe bază de comandă, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, construcții
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
construcții de instalații comunitare de încălzire
geotermală, sudură de structuri din oțel pentru
construcții, servicii de binefacere în materie
de construcții, construcții de locuințe pe bază
de comandă, construcții de case pe bază
de comandă, eliminarea molozului din clădiri
(servicii de construcții), instalare de structuri
de construcții cu sticlă, transport cu troliul
de clădiri și construcții, lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, construire
de fundații pentru structuri de construcții

civile, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcții de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de servicii
de construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcții de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, servicii de lucrări de construcții
subterane legate de magistrală de alimentare
cu apă, servicii de supraveghere a construcțiilor
de clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de
țevile de alimentare cu apă, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu gaz,
lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de construcții, instalare
de sisteme de energie solară, altele decât
pentru construcții de uz locativ, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
transport cu troliul de mașini în legătură cu
instalații, reparații și construcții, construcții de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de supraveghere a construcţiilor de clădiri
pentru proiecte imobiliare, construcţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
16/12/2020

proprietăţi, reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
reparații de clădiri, renovare de clădiri, curățare
igienică (clădiri), întreținere de clădiri, curățarea
clădirilor publice, izolarea clădirilor existente,
curățarea clădirilor rezidențiale, supravegherea
reparațiilor la clădiri, dezmembrare de clădiri
industriale, instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri instituționale, construcții
de clădiri comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
interioară a clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, renovarea și repararea clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri,
servicii de redecorare de clădiri, construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii de combatere a dăunătorilor
cu privire la clădiri, curățare interioară și
exterioară de clădiri, construirea de clădiri
destinate procesului educativ, montare de clădiri
și structuri prefabricate, servicii consultative
privind demolarea de clădiri, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, servicii de
consiliere privind consolidarea clădirilor, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
supravegherea lucrărilor de renovare a
clădirilor, furnizare de informații privind
curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,

servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de zugravi,
instalatori sanitari, instalatori pentru instalaţiile
de încălzire sau țiglari, servicii de reparaţii, şi
anume servicii care se ocupă cu repunerea
în bună stare a oricărui obiect după uzură,
stricăciune, deteriorare sau distrugere parţială,
servicii anexe serviciilor de construcţii cum
ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de
materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
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construcție de spații de cazare interioare,
construire de locuri de cazare pentru turism,
servicii de tâmplărie (reparații), reparații de
plafoane, reparații de tapițerie, sudură pentru
reparații, reparații de construcții, reparații în
construcții, servicii de tapițerie și reparații pentru
vehicule, reparații de sisteme de protecție
împotriva soarelui, întreținere și reparații de
instalații de stocare, servicii de reparații și
întreținere la înălțime, întreținere și reparații de
țevi utilizate pentru echipamentele industriale,
construcție de sere, construcție de florării (sere)
și de sere, construcție de sere (montare și
închidere cu geamuri), montare de sticlă izolantă
în florării (sere), la ferestre, la uși și în sere,
montare de geamuri în florării (sere), la ferestre,
la uși și în sere, instalarea acoperișurilor,
instalare de împrejmuiri, instalare de plafoane,
instalare de corturi, instalare de materiale
izolatoare, instalare de acoperișuri culisante,
instalare de împrejmuiri temporare, construcție
de pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
42. Analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, servicii de cercetare tehnologică pentru
industria construcțiilor de clădiri, măsurători
de mediu în cadrul structurilor de construcții
civile, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcții, consultanță în
domeniul arhitecturii și realizării planurilor pentru
construcții, realizare de studii de proiecte
tehnice pentru proiecte de construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, proiectare de planuri de
construcții pentru spații de recreere (agrement),
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri
sau al urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte de

construcții, dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (cad/cam), proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), servicii de amenajări
interioare pentru clădiri, proiectare (design)
de clădiri, proiectare de clădiri industriale,
controlul calității clădirilor finalizate, proiectare
a exterioarelor clădirilor, design de clădiri de
birouri, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de proiectare a clădirilor,
proiectare de clădiri pentru îngrijirea sănătății,
proiectare de clădiri cu atmosferă controlată,
servicii pentru designul de clădiri industriale,
cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri,
servicii de consultanță privind proiectarea
clădirilor, servicii de proiectare pentru
interiorul clădirilor, monitorizarea activităților
care influențează mediul în clădiri, consultanță
profesională privind eficiența energetică în
clădiri, servicii de cercetare tehnologică pentru
industria construcțiilor de clădiri, servicii de
proiectare pentru interioarele de clădiri, servicii
arhitecturale pentru proiectare de clădiri
comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, măsurarea condițiilor de
mediu în cadrul clădirilor, evaluarea calității
proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri.

───────

(210) M 2020 09123
(151) 16/12/2020
(732) SORIN PLATON, STR.FAGULUI,

NR.80A, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)
suprimatorul

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

5. Acaricide, acaricide de uz casnic, acaricide
de uz industrial, agent chimic care ucide sporii,
agenți fungicizi, otrăvuri bacteriene, batoane
pentru fumigație folosite ca dezinfectante,
benzi cu adeziv utilizate împotriva dăunătorilor,
bețișoare fumigante, bețișoare anti-țânțari,
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biocide, biocide sintetice, biopesticide de uz
casnic, clei pentru prins muște, fumiganți,
fungicide, fungicide de uz domestic, insecticide,
insecticide de uz domestic, insectifuge,
otravă pentru șobolani, otrăvuri, paraziticide,
pastile insectifuge de uz personal (portabile),
preparate antiparazitare din surse chimice,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
preparate pentru combaterea moliilor, preparate
pentru controlarea insectelor, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor, preparate
pentru exterminarea puricilor, produse chimice
pentru distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse contra
moliilor, produse insectifuge destinate utilizării
pe oameni, produse insectifuge pentru utilizare
pe animale, bile de naftalină, brățări impregnate
cu produse pentru respingerea insectelor,
brățări vândute preumplute cu preparate
insectifuge, erbicide, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, larvicide, nematicide, moluscocide,
ovicide, pesticid pentru nematode, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide),
produse repelente de țânțari, pudre pentru
eliminarea puricilor, pudre împotriva puricilor,
regulatori de creștere a insectelor, soluții
insecticide pentru spălături veterinare, spray
antiinsecte, spray-uri împotriva puricilor,
substanțe antimucegai, substanțe care atrag
insectele, substanțe repelente pentru viermi
folosite pentru gazon sau iarbă, vermicide, zgărzi
antiparazitare pentru animale.
37. Deratizare, servicii de controlul dăunătorilor,
servicii de controlul dăunătorilor cu privire
la clădiri, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, dezinfectarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor împotriva infestării
bacteriene, servicii de dezinfecție, servicii de
eliminarea dăunătorilor, servicii de exterminarea
dăunătorilor, servicii de exterminarea
dăunătorilor (nu pentru agricultură, silvicultură
sau horticultură), fumigarea clădirilor împotriva
acțiunii dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva dăunătorilor, fumigarea mărfurilor
împotriva paraziților, servicii de fumigație,
servicii de dezinfectare a veselei, servicii
privind controlul termitelor, controlul infestării
cu purici, dezinfectarea clădirilor împotriva
contaminării cu bacterii, distrugerea dăunătorilor
alții decât cei din agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, protejarea clădirilor
contra pătrunderii dăunătorilor și paraziților,
pulverizare de insecticide pentru locuințe
rezidențiale, pulverizare insecticide pentru clădiri

comerciale, servicii de control al dăunătorilor,
altele decât cele pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, tratarea suprafețelor cu produse
repelente pentru îndepărtarea animalelor.

───────

(210) M 2020 09124
(151) 16/12/2020
(732) CGR BUSINESS PROJECT SRL,

CALEA BUCUREŞTILOR NR. 1,
JUDEŢ ILFOV, OTOPENI, 75100,
ILFOV, ROMANIA

(540)
cgrauto

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

12. Cârlige de remorcare pentru vehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
remorci, remorci pentru transport, remorci
(vehicule), remorci rutiere, caroserii pentru
remorci, remorci pentru vehiculele terestre,
remorci pentru camioane, bare de tractare pentru
remorci, bare de remorcare pentru remorci,
remorci pentru transport de biciclete, remorci
pentru transportul de utilaje, prelate adaptate
(croite pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile.
37. Reparare de remorci, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare de accesorii
pentru automobile, întreținerea de piese
și accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale.
39. Închiriere de remorci, închirieri de remorci,
închirieri de camioane și remorci, închiriere de
remorci pentru automobile, servicii de închiriere
de remorci rutiere, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci.

───────
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(210) M 2020 09125
(151) 16/12/2020
(732) VESPIRA PLUS SRL, STR.

FIERARI 276, JUDEŢ PRAHOVA,
BRATASANCA, 107251,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

PaulaAna

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Dulciuri, ciocolată, batoane de ciocolată,
biscuiți de ciocolată, bomboane cu ciocolată,
dulciuri din ciocolată, marțipan din ciocolată,
paste de ciocolată, trufe de ciocolată, prăjituri
cu ciocolată, înghețate cu ciocolată, praline de
ciocolată, tablete (dulciuri), bomboane (dulciuri),
batoane dulci, dulciuri sub formă de batoane,
torturi vegane, torturi, torturi de înghețată, tarte,
prăjituri.

───────

(210) M 2020 09126
(151) 16/12/2020
(732) S&D CONSULTING IMOBILIARE

SRL, CALEA BUCUREȘTI NR.
38, BL. P2, SC. 1, ET. 7, AP. 110,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, 200345,
DOLJ, ROMANIA

(540)

CASA DONER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

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

43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020 08817/07.12.2020  
publicată în data de 14.12.2020 se scoate de la publicare în baza art. 19 alin. 2 din 
Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată,  deoarece 
aceasta este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri. 
 



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/08706  clasificarea 

corectă NISA a produselor și serviciilor este: 

 
Clasa 18: Genți, portofele; curele din piele pentru genți; rucsacuri; serviete. 

Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte, articole pentru acoperirea capului; 

curele din piele pentru îmbrăcăminte. 

Clasa 35: Publicitate, marketing, servicii de comerț cu amănuntul si on line pentru produsele 

din clasa 18 si 25. 
 


