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Cereri Mărci publicate în 24/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07821 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD

2 M 2020 07823 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA GRUPUL EXIMPROD

3 M 2020 07824 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD POWER SYSTEMS

4 M 2020 07825 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD ENGINEERING

5 M 2020 08073 17/11/2020 TARTARUS SECURITY SRL TARTARUS SECURITY

6 M 2020 08149 17/11/2020 MIHAI PETRACHE iTECH Data

7 M 2020 08274 17/11/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD GRUP EPG

8 M 2020 08281 17/11/2020 MAMITZU CONCEPT SRL PetMania

9 M 2020 08300 17/11/2020 IONEL-CRISTIAN BĂNICĂ design masters

10 M 2020 08301 17/11/2020 GULHAN GALIP BEYLER DOORS

11 M 2020 08302 17/11/2020 SZO SZOOO SRL SMILE.APP

12 M 2020 08303 17/11/2020 SIMION-DAN CALINA ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4

13 M 2020 08304 17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL PARTENERPRO ORIGINAL
TOOLS

14 M 2020 08305 17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL Baumesser Das ist Diamant
Werkzeuge

15 M 2020 08306 17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL DISTAR PROFESSIONAL
DIAMOND TOOLS

16 M 2020 08307 17/11/2020 BEM RETAIL GROUP SRL YAMAMOTO

17 M 2020 08308 17/11/2020 ESSADENT MAX SRL smile by Anda Adam

18 M 2020 08309 17/11/2020 CORPORACION HABANOS
S.A.

FLOR DE JUAN LOPEZ
HABANA

19 M 2020 08310 17/11/2020 CAIUS OVIDIU MERȘA Lactobar -patiserie românească-

20 M 2020 08312 17/11/2020 MARIAN PETCU LE MATOU JACQUES - o
poveste a parfumurilor!

21 M 2020 08313 17/11/2020 ASOCIATIA PAX NR. 21
TIMISOARA

I G M A A U MAREA LOJA
NATIONALA DIN ROMANIA
MASONERIA UNIVERSALA PAX
XXI HONESTE VIVERE R L PAX
NR. 21 OR TIMISOARA

22 M 2020 08314 17/11/2020 STEFAN-VASILE DARABUS ULTRA RESIDENTIAL

23 M 2020 08315 17/11/2020 CRISTALIA FASHION SRL 12 SKIN

24 M 2020 08316 17/11/2020 MARIAN PETCU CARDIOACTIV
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 08318 17/11/2020 BIZZ CLUB CONSULTING SRL bizz.club MY BUSINESS

NETWORK

26 M 2020 08319 17/11/2020 CEZAR-CĂTĂLIN ŞLINCU Hornar de Bucovina

27 M 2020 08320 17/11/2020 GABRIELA MIHALACHE Cum am ajuns sa ma iubesc

28 M 2020 08322 17/11/2020 RALUCA VALENTINA ENESCU REONE

29 M 2020 08323 17/11/2020 ALEXANDRU PAVEL
CIOCALTEU

SUPREMUS MAGNUS
COMMENDATOR

30 M 2020 08324 17/11/2020 AFRODITA MIHAI Afrodyte Style

31 M 2020 08325 17/11/2020 FOUR DECOR
INTERNATIONAL S.R.L.

4DECOR

32 M 2020 08326 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF NOA

33 M 2020 08327 17/11/2020 MARIAN PETCU LILI D PROTECT

34 M 2020 08328 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF noa residence

35 M 2020 08329 17/11/2020 SHOPIKA SRL SHOPIKA

36 M 2020 08330 17/11/2020 MARIAN PETCU SEPTADINE

37 M 2020 08331 17/11/2020 S.C. MORANDI-COM S.R.L. PRICHINDEL

38 M 2020 08332 17/11/2020 MATEI STEFAN NEDEF EAT SOCIETY

39 M 2020 08333 17/11/2020 S.C. GLOBAL RETAIL
SERVICES S.R.L

NORD IMOB EXCLUSIV
PREȚUIM ÎNCREDEREA TA

40 M 2020 08334 17/11/2020 TUDOR CIURESCU MILLENNIAL MIGRANTS

41 M 2020 08335 17/11/2020 TUDOR CIURESCU MILLENNIAL MIGRANTS

42 M 2020 08336 17/11/2020 REMUS CIOBANU RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO SERVE

43 M 2020 08337 17/11/2020 BANCA COMERCIALA
FEROVIARA SA

TECHVENTURES BANK
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(210) M 2020 07821
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3,JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
EXIMPROD

(300)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, case de marcat,dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații)
de iluminat, aparate și instalații de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi de
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare, a fructelor şi legumelor,

a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase,
administrație comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, servicii de
construcții.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, filtrarea aerului și
tratarea apei, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială șiproiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07823
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUDEŢ BUZĂU, BUZAU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
GRUPUL EXIMPROD

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
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electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare, a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 07824
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXIMPROD POWER SYSTEMS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Construcţii metalice, transportabile.
9. Aparate, echipamente şi materiale
electrice, aparate pentru distribuţie şi
comandă electrică, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente științifice, de
măsurare, de semnalizare, de detectare, de
testare, de verificare, de salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
datelor.
11. Lămpi electrice şi instalaţii de iluminat,
aparate și instalații de iluminat, de încălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în
magazine nespecializate sau neefectuat în
magazine, servicii de comerţ cu ridicata
a bunurilor de consum, cu excepţia celor
alimentare, a maşinilor, echipamentelor şi
furniturilor, a băuturilor, a tutunului, a produselor
alimentare, a fructelor şi legumelor, a cărnii,
a mezelurilor, a produselor lactate, ouălelor,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a produselor
din peşte, crustacee şi moluşte, a zahărului,
ciocolatei şi a produselor zaharoase, servicii de
comerţ cu cafea, cacao şi condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al
produselor derivate, activităţi intermediare de
comerţ cu ridicata, publicitate, administrație
comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.
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40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor și
deșeurilor, imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator, activităţi
de arhitectură, inginerie şi servicii tehnice.

───────

(210) M 2020 07825
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
EXIMPROD ENGINEERING

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă
electrică, aparate și instrumente științifice,
pentru cercetare, de navigare, geodezice,
fotografice, cinematografice, audiovizuale,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de detectare, de testare,
de verificare, de salvare și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea,acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată.
11. Lămpi electrice şi echipamente de iluminat,
aparate și instalații de iluminat, de încălzit, de
răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 08073
(151) 17/11/2020
(732) TARTARUS SECURITY SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU BL. 340,
SC. C, AP. 1, PARTER, JUD. ARAD,
ARAD, 310338, ARAD, ROMANIA

(540)
TARTARUS SECURITY

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

45. Consultanță în materie de securitate fizică.
───────
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(210) M 2020 08149
(151) 17/11/2020
(732) MIHAI PETRACHE, BULEVARDUL

1DECEMBRIE 1918, BL. 12, SC.
B, AP. 7, JUD. CONSTANTA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

iTECH Data

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.01.05; 16.01.06

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

7. Automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare și învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare discuri acustice, mecanisme
pentru aparate care funcționează cu fise, case
de marcat, mașini de calculat, echipamente
(dispozitive) de prelucrare a datelor și
calculatoare, echipament (dispozitive) pentru
stingerea incendiilor.
37. Servicii de construcții, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2020 08274
(151) 17/11/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUD. BUZAU, BUZAU,
120038, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXIMPROD GRUP EPG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
661 C), galben (Pantone 803 C)

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

6. Produse metalice, respectiv metale sub formă
de folie sau pulbere pentru prelucrare ulterioară
și materiale metalice pentru construcții pentru
linii de cale ferată, țevi și tuburi metalice obţinute
prin deformare plastică și metalurgia pulberilor
permise de lege, construcții metalice.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații) de
iluminat.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
servicii de comerţ cu ridicata a bunurilor
de consum, altele decât cele alimentare,
a maşinilor, echipamentelor şi furniturilor, a
băuturilor, a tutunului, a produselor alimentare,
a fructelor și legumelor, a cărnii, a mezelurilor,
a produselor lactate, ouălelor, uleiurilor și
grăsimilor comestibile, a produselor din pește,
crustacee și moluște, a zahărului, ciocolatei și
a produselor zaharoase, servicii de comerț cu
cafea, cacao și condimente, alte tipuri de comerţ
cu ridicata a produselor alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul a carburanţilor pentru
autovehicule, servicii de comerţ cu ridicata
al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
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al produselor derivate, activităţi intermediare
de comerţ cu ridicata, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, extracție
minieră, foraje pentru extracția de petrol și de
gaze.
38. Telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
42. Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii
tehnice pentru terți, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare și de
creație,referitoare la acestea, servicii de analiză
industrială, cercetare industrială și proiectare
industrială, servicii de control al calității și de
autentificare, crearea și dezvoltarea programelor
de calculator.

───────

(210) M 2020 08281
(151) 17/11/2020
(732) MAMITZU CONCEPT SRL, PIATA

ALBA IULIA NR. 1, BL. H1, SC. 5,
AP. 183, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PetMania

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Producţie de programe tv, divertisment
difuzat prin tv fără fir, producţie de televiziune,
producţie de emisiuni de televiziune, producţie
de programe de televiziune, divertisment de
radio şi televiziune, prezentare de programe de
televiziune, producţii de film, televiziune şi radio,
programe de televiziune prin cablu (programare),
producţie de programe educative de televiziune,
programare de televiziune (programare),
producţie de programe de televiziune prin
cablu, pregătire de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de programe de
divertisment pentru televiziune, producţie de
programe de televiziune în direct, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe radiofonice şi de
televiziune, producţie de programe pentru
televiziunea prin cablu, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, servicii de
educaţie furnizate prin programe de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii pentru
producţie de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.

───────
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(210) M 2020 08300
(151) 17/11/2020
(732) IONEL-CRISTIAN BĂNICĂ, STR.

INCLINATĂ NR. 10, COMUNA
DOMNEŞTI, JUDEŢUL ILFOV, SAT
DOMNEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

design masters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive ş culturale.

───────

(210) M 2020 08301
(151) 17/11/2020
(732) GULHAN GALIP, SOSEAUA

PRINCIPALA NR. 14, INTRAREA
NESSLI, JUD. GIURGIU, ADUNATII
COPACENI, 087005, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BEYLER DOORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.02.07; 26.11.03

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
PMS 102), verde (Pantone PMS 360),
roşu (Pantone PMS 193)

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sautransport, seifuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────
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(210) M 2020 08302
(151) 17/11/2020
(732) SZO SZOOO SRL, STRADA

GIORGIO OSTROGOVICH, NR.
7, BLOC 81, ETAJ 3, AP. 11,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, ET. 1,
AP. 7, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SMILE.APP

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

9. Aplicație software pentru servicii de cloud
computing, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, software
pentru efectuarea de tranzacții online, software
de calculator în legătură cu domeniul medical,
software de calculator folosit la sistemele de
asistență pentru luarea de decizii medicale,
software de asistență.
42. Planificare, creare, dezvoltare și întreținere
de site-uri web online pentru terți, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii de
programe de calculator, elaborare de programe
pentru calculator în domeniul medical, scriere de
programe de calculator pentru aplicații medicale,
proiectare și dezvoltare de software de calculator
destinat utilizării cu tehnologia medicală, stocare
electronică de dosare medicale, furnizare de
informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, servicii
de laborator pentru cercetări în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2020 08303
(151) 17/11/2020
(732) SIMION-DAN CALINA, ALE.

ADRIAN URUCU NR. 4, BL. N17,
SC. 4, ET. 3, AP. 38, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ÎMI PASĂ DE SECTORUL 4

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.07.02; 26.02.07

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

clase:
35. Servicii de publicitate, promovare şi relaţii
publice, publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice.

───────

(210) M 2020 08304
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, ST95,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PARTENERPRO
ORIGINAL TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (maşini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale maşinilor), şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ

pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de creng¡/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autoclave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare (aparate de gătit),
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, arzătoare, corpuri de iluminat
pentru plafoane, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, plite electrice, lămpi
cu lumină rece, ventilatoare electrice pentru
uz personal, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, pistoale
cu aer cald, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzire, cazane de încălzire, instalaţii de
întălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea apei,
aparate de încălzire, electrice, fitinguri pentru
baie cu aer cald, felinare pentru iluminat,
becuri, electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
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ţevile de apă, chiuvete, sobe (aparate de
încălzire), instalaţii de distribuire a apei.

───────

(210) M 2020 08305
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, ST95,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Baumesser Das ist
Diamant Werkzeuge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25

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

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,

electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de
zăpadă, ciocane de lipit electrice, bujii pentru
motoarele cu combustie internă, separatoare
de tulpini (maşini), demaroare pentru motoare,
statoare (componente ale maşinilor), şişcorniţe
(paie tocate)/tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de creng¡/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
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piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────

(210) M 2020 08306
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, ST95,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DISTAR PROFESSIONAL
DIAMOND TOOLS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 01.01.09; 29.01.13

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

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini
de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini

de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de zăpadă,
ciocane de lipit electrice, bujii pentru motoarele
cu combustie internă, separatoare de tulpini
(maşini), demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), şişcorniţe (paie
tocate)/ tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
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de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).

───────

(210) M 2020 08307
(151) 17/11/2020
(732) BEM RETAIL GROUP SRL,

SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 16, PAVILION P6, ST95,
JUDEȚUL ILFOV, AFUMAȚI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YAMAMOTO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
7. Aparate de sudură cu arc electric, maşini de
sudat, electrice, betoniere (maşini), vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, încălzitoare de
apă (ca şi componente ale maşinilor), maşini

de umplere, maşini de tuns iarba, lanţuri de
ridicare (componente ale maşinilor), generatoare
de energie electrică, incubatoare pentru ouă,
diagrame pentru pompe, unelte (componente ale
maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, maşini de găurit electrice,
concasoare pentru bucătărie, electrice, pompe
de aer (instalaţii de garaj), maşini de recoltat/
maşini de cosit şi secerat, pulverizator de
vopsit, maşini de tuns pentru animale/maşini
de tuns părul pentru animale, maşini pentru
terasamente, maşini de şlefuit, maşini de
tăiat, utilaje agricole, cultivatoare motorizate,
maşini de tocat carne, pompe (maşini),
pompe centrifuge, bormaşini, fierăstraie cu lanţ,
prese de vin, suporturi pentru maşini, maşini
de prelucrat lemnul, semănătoare (maşini),
electrozi pentru maşinile de sudat, ciocane
electrice, aparate de tăiere cu arc electric,
dispozitive de legare a fânului/dispozitive pentru
strângerea fânului, maşini pentru ascuţirea
lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit, mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante, foarfeci
de tăiat (maşini), compresoare (maşini), freze
(maşini), maşini de decupat şi filetat/maşini de
filetat piuliţe, instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
maşini de gravat, rezervoare de expansiune
(componente ale maşinilor), mori de măcinat
făina, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, pistoale de lipit, electrice, râzătoare
pentru legume, ciocane pneumatice, maşini
de recoltat/maşini de cosit şi secerat, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, strunguri (maşini-unelte), aparate de
ridicare, aparate de muls, mori pentru uz
casnic, altele decât cele acţionate manual,
motoare, electrice, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, ciocane de cuie, electrice/
cleşti de scos cuie, electrice, maşini de vopsit,
maşini de perforat, bătătoare (maşini), maşini
de nituit, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), şurubelniţe electrice, maşini
de cusut, maşini de ascuţit, pluguri de zăpadă,
ciocane de lipit electrice, bujii pentru motoarele
cu combustie internă, separatoare de tulpini
(maşini), demaroare pentru motoare, statoare
(componente ale maşinilor), şişcorniţe (paie
tocate)/ tocătoare de paie, ventuze pentru
aparatele de muls/ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, freze de pământ
pentru scopuri agricole, aspiratoare, saci pentru
aspiratoare, vibratoare (maşini) pentru uz
industrial, instalaţii de spălat pentru vehicule/
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instalaţii pentru spălarea vehiculelor, aparate de
sudură electrice.
8. Ciocane de scos cuiele, acţionate manual/
cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual, greble
(unelte de mână), burghie (unelte de mână), fiare
de capsulare (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, ustensile abrazive
(ustensile de mână), tacâmuri, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), patenţi, pietre pentru
şlefuit, fierăstraie mecanice, lopeţi (unelte de
mână), ciocane (unelte de mână), pile (unelte
de mână), feliatoare de legume/mărunţitoare de
legume, ustensile agricole, acţionate manual,
şurubelniţe, neelectrice, suporturi de burghie
(unelte de mână), fierăstraie (unelte de mână),
foarfeci, pistoale (unelte de mână), cuţite,
dălţi pentru scobituri, maşini de găurit, foarfeci
pentru curăţare de crengi/foarfeci de grădină,
menghine, cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), topoare, spatule (unelte de mână),
lame pentru rindele, foarfeci pentru vite, dălţi,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, pietre de polizor abrazive,
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, pietre de şlefuit (unelte de mână)/pietre
de polizor (unelte de mână), pistoale, acţionate
manual, pentru extrudarea masticurilor, maşini
de tuns părul pentru animale (ustensile de
mână), pulverizatoare insecticid (unelte de
mână)/atomizoare insecticid (unelte de mână)/
spray-uri insecticid (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), ciocane de
lemn (ustensile de mână), ciocane pentru zidari,
sape (unelte de mână), rindele, greble pentru
nisip, coase, foarfeci de tăiat crengi, tocătoare de
legume, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11. Autodave, electrice, pentru gătit/oale sub
presiune, electrice, grătare (aparate de gătit),
fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, arzătoare, corpuri de iluminat
pentru plafoane, ustensile pentru gătit, electrice,
aragazuri/maşini de gătit, plite electrice, lămpi
cu lumină rece, ventilatoare electrice pentru
uz personal, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi, pistoale
cu aer cald, aparate de încălzire, instalaţii
de încălzire, cazane de încălzire, instalaţii de
încălzire (apă)/instalaţii pentru încălzirea apei,
aparate de încălzire, electrice, fitinguri pentru
baie cu aer cald, felinare pentru iluminat,
becuri, electrice, aparate şi instalaţii de iluminat,
robinete pentru ţevile de apă/robineţi pentru
ţevile de apă, chiuvete, sobe (aparate de
încălzire), instalaţii de distribuire a apei.

───────

(210) M 2020 08308
(151) 17/11/2020
(732) ESSADENT MAX SRL, STR.

CONSTANTIN DOBRESCU-
ARGEȘ, BL. D8, SC. C, ET. 2, AP.
34, JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

smile by Anda Adam

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonție,
servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară și
de înfrumusețare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumusețare, tatuare.

───────
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(210) M 2020 08309
(151) 17/11/2020
(732) CORPORACION HABANOS

S.A., CARRETERA VIEJA
DE GUANABACOA Y LÍNEA
DEL FERROCARRIL FINAL,
GUANABACOA, LA HABANA, -,
CUBA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FLOR DE JUAN
LOPEZ HABANA

(531) Clasificare Viena:
02.07.12; 05.01.12; 05.01.16; 05.11.11;
07.01.09; 24.05.07; 24.11.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, auriu, crem,
maro deschis, maro, negru, verde
deschis, verde, alb, rosu, vișiniu,
albastru, albastru deschis

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări/țigarete
și trabucuri, articole pentru fumători incluzând
scrumiere pentru tutun, dispozitive de taiere
pentru trabucuri (cigar cutters), cutii de chibrituri,
cutii de trabucuri (cigar boxes) și chibrituri.

───────

(210) M 2020 08310
(151) 17/11/2020
(732) CAIUS OVIDIU MERȘA,

BULEVARDUL GRAL. DRAGALINA
NR 29, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, 300166, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
Lactobar -patiserie

românească-
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08312
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 020892,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
LE MATOU JACQUES - o
poveste a parfumurilor!

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decat cele
pentru uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
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loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază,
de uz cosmetic, cremă cosmetică pentru piele,
cremă pentru faţă care nu este medicinală, seruri
de uz cosmetic, şervetele cosmetice umezite
în prealabil, şerveţele impregnate cu uleiuri
esenţiale, de uz cosmetic, şerveţele impregnate
pentru curăţare (nemedicinale şi pentru uz
personal), ulei de corp sub formă de spray,
sprayuri cu apă de mare de uz cosmetic, produse
pentru machiaj, seturi pentru machiaj (produse
cosmetice), parfumuri de uz personal, parfumuri
naturale, uleiuri pentru parfumuri și esențe.
5. Medicamente, suplimente alimentare şi
preparate dietetice, remedii naturale şi
farmaceutice, produse biotice, băuturi de uz
medical, alifii medicinale, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, unguente
medicinale, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal, inhalanţi, preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, sprayuri nazale decongestionante,
soluţii de uz medical pentru spălarea căilor
nazale, produse decongestive nazale, şerveţele
impregnate cu preparate antibacteriene,
medicamente seroterapeutice, şerveţele de uz
medical, apă de mare pentru băi medicinale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 08313
(151) 17/11/2020
(732) ASOCIATIA PAX NR. 21

TIMISOARA, STR. MATASARILOR
NR. 16, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

I G M A A U MAREA LOJA
NATIONALA DIN ROMANIA
MASONERIA UNIVERSALA

PAX XXI HONESTE VIVERE R
L PAX NR. 21 OR TIMISOARA

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 01.07.06; 01.05.01; 03.07.21;
24.01.03; 24.01.09; 25.01.06; 26.04.01;
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
29.01.15

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

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

41. Organizare de activități de recreere în
grup, cursuri de exerciții în grup, organizare și
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
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organizare și coordonare de grupuri de
discuții educative, nu online, reprezentații
în direct susținute de grupuri muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, informare în legătură cu
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități culturale, activități
sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, agenții de impresariat în domeniul
teatral, servicii de cluburi de fani, organizare
de cluburi de fani (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii
oferite de cluburi sociale pentru divertisment,
servicii educative oferite de cluburi, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, instruire referitoare
la conveniențe sociale, scriere de discursuri,
altele decât cele pentru scopuri publicitare,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
cursuri de pregătire pe teme filozofice, asistență
profesională individualizată (coaching).
45. Consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, cluburi pentru intâlniri, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, consiliere
politică, servicii politice respectiv servicii juridice
(mediere), consultanță politică, organizarea
reuniunilor politice cu scop social.

───────

(210) M 2020 08314
(151) 17/11/2020
(732) STEFAN-VASILE DARABUS,

STR. ARINULUI NR. 63, JUD.
MARAMURES, BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ULTRA RESIDENTIAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 26.11.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:cărămiziu (Pantone
7618 C), negru (Pantone Black 2C)

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2020 08315
(151) 17/11/2020
(732) CRISTALIA FASHION SRL, STR.

LUCEAFARULUI NR. 6, BL. A2, SC.
A, AP. 7, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

12 SKIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb (Pantone
11-0602TCX), roșu (Pantone
19-1536TCX)

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

25. Costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, șepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
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gimnastică îmbrăcăminte din imitație din piele
îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete manșoane/manșete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte), mănuși
(îmbrăcăminte), pălării, jachete (îmbrăcăminte),
jersee (îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii
tip salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte), egări
(pantaloni), îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), eșarfe,
șaluri, cămăși, cămăși cu mânecă scurtă, fuste,
pantaloni scurți tip fustă, furouri (lenjerie de
corp), articole sport din jerseu, maieuri sport,
costume flanele/pulovere/hanorace (pulovere),
body-uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, pantaloni (am.), uniforme, veste/
jiletci.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
postarea de afișe publicitare, servicii de agenție
de import-export, demonstrații cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, servicii de
relații media, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoționale, prezentarea
produselor în mediile de comunicare în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate prin
televiziune.

───────

(210) M 2020 08316
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARDIOACTIV

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă nemedicinale, produse
de parfumerie, uleiuri esenţiale, uleiuri eterice,
uleiuri pentru îngrijirea pielii (nemedicinale),

parfumuri, produse cosmetice nemedicinale,
produse cosmetice şi preparate cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetic
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi (preparate
de uz medical), preparate farmaceutice de
inhalat pentru tratarea bolilor şi dereglărilor
respiratorii, preparate farmaceutice, stimulente
respiratorii, produse pentru împrospătarea
respiraţiei de uz medical, creme farmaceutice,
preparate medicale, alimente dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz
medical cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────
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(210) M 2020 08318
(151) 17/11/2020
(732) BIZZ CLUB CONSULTING SRL,

STR. HAGA NR. 8, JUD. TIMIS,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A,
ET. 1, BIROU 107, JUD. IASI, IASI,
700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

bizz.club MY
BUSINESS NETWORK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 09.03.13;
29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru, gri,
negru

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, invitaţii (papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri/cartele,
cataloage, clipsuri de birou/capse de birou,
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), suporturi de pahare din hârtie,
pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre (cărţi),
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), ziare, agende, aparate de
numerotare, rechizite de birou, cu excepţia
mobilei, carnete de notiţe (papetărie), tablouri

(picturi), cu sau fără ramă, broşuri, hârtie,
foi de hârtie (papetărie), penare /cutii pentru
stilouri, suporturi pentru creioane, ascuţitori de
creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, suporturi
pentru farfurie din hârtie, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru şcoală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou, plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau de
colorat, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
28. Jocuri, jocuri de table, jocuri de şah, table
de şah, jocuri de societate, cărţi de joc, carduri
de bingo, jocuri pe tablă, blocuri de construcţie
(jucării), jocuri de construcţie, aparate de
amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, articole
pentru tras cu arcul, arcuri pentru tragere aparate
pentru culturism/aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, măști de carnaval, confeti,
truse de magie, darts, zaruri, domino, table
de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
aparate de gimnastică, deltaplane, puzzle-uri,
caleidoscoape, zmeie, mah-jong, măști (obiecte
de divertisment), păpuși matrioska, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
pistoale cu bile umplute cu vopsea (pistoale
de paintball) (articole sportive), bile umplute cu
vopsea (muniţie pentru pistoalele de paintball)
(articole sportive), pălării din hârtie pentru
petreceri, parapante, baloane pentru joacă,
mingi/bile de joacă, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicații integrate, quoits, lozuri
răzuibile pentru jocurile de tip loterie, mese de
tenis de masă, ținte pentru tragere, măşti de
teatru.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
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consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plată per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor

scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor săi.
41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinereaconferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
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închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şisusţinerea de seminarii, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
servicii de tabere sportive, organizarea
şisusţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şisusţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, cluburi de fani, servicii de cluburi de jocuri,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii oferite de cluburile de dans, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți.

───────

(210) M 2020 08319
(151) 17/11/2020
(732) CEZAR-CĂTĂLIN ŞLINCU, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 4, BL.
E52, SC. A, ET. 4, AP. 20, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

Hornar de Bucovina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.04; 03.04.13;
03.04.24; 02.01.05; 02.01.23; 05.05.20;
05.05.21; 24.11.25

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi și anume şeminee și accesorii
pentru şeminee, focare, sobe, coşuri de fum
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
și promovare, servicii de cercetare și informații
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
37. Construcție de hornuri, curățarea coșurilor
de fum, reparații clădiri, servicii de curățenie,
servicii de întreținere și de reparare prestate de
un meșter.
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───────

(210) M 2020 08320
(151) 17/11/2020
(732) GABRIELA MIHALACHE, STR.

TINERETULUI NR. 33C,BL. 1, ET.
2, AP. 8, JUD. ILFOV, CHIAJNA-
DUDU, ILFOV, ROMANIA

(540)
Cum am ajuns sa ma iubesc

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

41. Publicarea cărților, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2020 08322
(151) 17/11/2020
(732) RALUCA VALENTINA ENESCU,

STR. NR. 34, NR. 6, JUDEŢ
BUZAU, PUIESTII DE JOS, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

REONE

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Stihare (albă), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de corp),
bandane (fulare), sandale de baie, papuci
de baie, halate de baie , slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, articole de acoperit
capul pentru purtare, ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover/ rochii tip
salopetă, chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi
pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din
dantelă, trusouri pentru copii (îmbrăcăminte),
egări (jambiere) /jambiere , egări (pantaloni),
uniforme oficiale, îmbrăcăminte din latex ,

articole de îmbrăcăminte cu protecţie solară ,
îmbrăcăminte cu led-uri încorporate, eşarfe
pentru cap , sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, şaluri cu pene (articole
de îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), cizme (încălţăminte), chiloţi tip boieri,
sutiene, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), rochii, capoate, apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarbă esparto (espadrile), încălţăminte, blănuri
(îmbrăcăminte), trenduri (îmbrăcăminte), mănuşi
(îmbrăcăminte), pălării, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-
a gata, sandale, eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, papuci, furouri (lenjerie de corp) jachete
căptuşite (îmbrăcăminte), costume, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni, chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri.

35. Oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor oferirea de informaţi
de contact comerciale si de afaceri,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, demonstraţii cu produse,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare organizarea de târguri
comerciale, publicitate exterioară prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializarecu amănuntul, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru dispozitive electrice
de îngrijire a corpului, servicii de comerţ pentru
articole de îmbrăcăminte servicii de comerţ
pentru articole de încălţăminte, servicii de
agenţie de import export, servicii de comerţ
cu produse cosmetice, servicii de comerţ cu
produse de îngrijire corporală.

───────
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(210) M 2020 08323
(151) 17/11/2020
(732) ALEXANDRU PAVEL CIOCALTEU,

STR. MARIA ROSETTI NR. 7-9, ET.
4, AP. 19, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SUPREMUS MAGNUS
COMMENDATOR

(531) Clasificare Viena:
26.11.05; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

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

14. Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergie,
bijuterii, pietre preţioase, ceasornice şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetarie,
adezivi (materiale colante) pentru papetarie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj, caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 08324
(151) 17/11/2020
(732) AFRODITA MIHAI, STR.

SEGARCEA NR.7, BL. B13,
SC. 2, ET. 2, AP. 15, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Afrodyte Style

(531) Clasificare Viena:
05.05.01; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de aranjamente florale, servicii
de artă florală, servicii de compoziţii florale
şi servicii de grădinărit-peisagistică, servicii
de amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor, închiriere de aranjamente
florale.

───────
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(210) M 2020 08325
(151) 17/11/2020
(732) FOUR DECOR INTERNATIONAL

S.R.L., COM.ROSIORI, NR.180,
JUDEŢ BIHOR, SAT VAIDA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

4DECOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Autocolante (articole de papetărie), etichete
autocolante, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, abțibilduri (decalcomanii),
abțibilduri aplicate prin călcare, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
din hârtie aplicate prin călcare, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, abțibilduri pentru
bara de protecție a vehiculelor, materiale și
mijloace pentru decorare și artă (cu excepţia
aparatelor), hârtie de împachetat decorativă,
stegulețe decorative din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru petreceri, decorațiuni de perete
din hârtie, ghirlande decorative din hârtie pentru
petreceri, articole decorative din hârtie pentru
centrul mesei, decorațiuni adezive de perete,
realizate din hârtie
27. Articole decorative (carpete) pentru perete
(netextile), pardoseli antiderapante decorative,
sub formă de bucăți, tapiserii murale (elemente
decorative pentru pereți fabricate din material
netextil), tapet sub formă de căptușeli de perete
adezive și decorative, de mărimea camerei,
acoperiri din plastic pentru pereți, acoperiri
din hârtie pentru pereți, acoperiri pentru pereți
din materiale textile, acoperiri din plută pentru
pereți, articole netextile, decorative pentru pereți,
lucrate manual, tapet pentru acoperirea pereților,
tapet pentru acoperirea tavanului fabricate din
hârtie, borduri pentru tapet, căptușeli capitonate
pentru tavanele existente, căptușeli de rășină
din vinil pentru pereți, căptușeli matlasate pentru
pereții existenți, elemente decorative de perete,
nu din materiale textile, tapet, tapet cu efect
vizual 3d, tapet de rășină din vinil, tapet din

material textil, tapet izolator pentru pereți, tapet,
nu din material textil, tapete cu strat de material
textil, tapiserii murale, cu excepția celor din
materiale textile, tapete de plastic, acoperiri
pentru pereți (tapet), cu excepția celor din
materiale textile

───────

(210) M 2020 08326
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR 41A, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NOA

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii.

───────

(210) M 2020 08327
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
LILI D PROTECT

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea pielii(nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
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cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp
sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 08328
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

noa residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.

───────

(210) M 2020 08329
(151) 17/11/2020
(732) SHOPIKA SRL, STR. VASELOR

NR. 13, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHOPIKA
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
roșu, galben, portocaliu, mov

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

14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 08330
(151) 17/11/2020
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SEPTADINE

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri
pentru îngrijirea pielii(nemedicinale), parfumuri,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice şi preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, preparate şi tratamente
cosmetice pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea şi
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele decât
cele pentru uz medicinal, balsamuri de păr
(balsamuri şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază (produse cosmetice), cremă
cosmetică pentru piele, cremă pentru faţă care
nu este medicinală, seruri de uz cosmetic,
şervețele cosmetice umezite în prealabil,
şervețele impregnate cu uleiuri esențiale, de uz
cosmetic, şervețele impregnate pentru curățare
(nemedicinale și pentru uz personal), ulei de corp

sub formă de spray, sprayuri cu apă de mare de
uz cosmetic.
5. Medicamente, suplimente alimentare de
uz medical şi preparate dietetice, remedii
naturale şi farmaceutice, produse biotice,
băuturi de uz medical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale,
alimente dietetice de uz medical, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, sprayuri nazale
decongestionante, soluții de uz medical pentru
spălarea căilor nazale, produse decongestive
nazale, şervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, medicamente seroterapeutice,
şervețele de uz medical, apă de mare pentru băi
medicinale.

───────

(210) M 2020 08331
(151) 17/11/2020
(732) S.C. MORANDI-COM S.R.L.,

STR. PRINCIPALĂ NR. 643,
JUD. VASLUI, LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(540)
PRICHINDEL

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.

───────
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(210) M 2020 08332
(151) 17/11/2020
(732) MATEI STEFAN NEDEF, STR.

PLANTELOR NR. 41 A, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EAT SOCIETY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

35. Publicitate.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 08333
(151) 17/11/2020
(732) S.C. GLOBAL RETAIL SERVICES

S.R.L, STR. NICOALE CARAMFIL,
NR.68-70, BLOC 22 B, SCARA 1,
ETAJ 2, APARTAMENT 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NORD IMOB EXCLUSIV
PREȚUIM ÎNCREDEREA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

(591) Culori revendicate:bleu (RGB 34 166
222), albastru (RGB 38 38 94)

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

35. Publicitate, publicitatea prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv online prin
internet sau prin intermediul unui site
web specializat, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, gestionarea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
servicii de promovare şi de informare, servicii
de comerţ (vânzarea en gros şi en detail) şi
regruparea în avantajul terţilor de
bunuri imobile, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat sau platforme dedicate, astfel
încât terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze
comod, tranzacţii de vânzare-cumpărare
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a imobilelor, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru aceste
produse, informaţii şi sfaturi comerciale pentru
consumatori în legătură cu aceste
produse/servicii, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă, lucrări de birou.
36. Afaceri financiare și imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, agenţii imobiliare,
investiţii imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare, furnizare de informaţii pe internet
privind afacerile imobiliare, acordare de
credite imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare şi clădirile, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de asigurări în domeniul
proprietăţilor imobiliare, servicii de finanţare
privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie de
bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăţi imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
de apartamente, locuințe şi birouri, finanţare
imobiliară, gestiunea imobilelor, consultanță
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar.
brokeraj de credite, administrare de credite,
intermediere de credite,gestionare de
credite,asigurari de credite,consiliere privind
creditele, finantarea creditelor
imobiliare, acordarea de credite imobiliare,
intermediere de credite
personale, finantarea creditelor pentru locuinte,
finantare de credite in rate.

───────

(210) M 2020 08334
(151) 17/11/2020
(732) TUDOR CIURESCU, ALEEA

BOTORANI, NR.4, BL.V82, SC.3,
AP.68, SECTOR 5, BUCURESTI,
050814, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MILLENNIAL MIGRANTS

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 08335
(151) 17/11/2020
(732) TUDOR CIURESCU, STR. ALEEA

BOTORANI NR.4, BL.V82, SC.3,
AP.68, SECTOR 5, SECTOR 5,
050814, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MILLENNIAL MIGRANTS

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2020 08336
(151) 17/11/2020
(732) REMUS CIOBANU, STR. PETRU

MAIOR NR. 51, JUD. CARAŞ-
SEVERIN, REŞIŢA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

RC Remus Ciobanu
COMMITTED TO SERVE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.18

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

9. Materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, fișiere
multimedia descărcabile, software, aplicații
software, cărți electronice, discuri
preînregistrate, suporturi de date magnetice
pre-înregistrate, fișiere de date înregistrate,
date înregistrate electronic, CD-I-uri
preînregistrate (compact discuri interactive),
medii de stocare descărcabile, publicații
electronice descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
cărți electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, programe de calculatoare
(software descărcabil), aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
ghiduri de pregătire în format electronic.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
materiale imprimate, cărți, afișe (postere),
broșuri, fișe cu informații (papetărie), grafice
tipărite, tipărituri, reviste (publicații periodice),
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, semne de carte,
ghiduri, echipament pentru educație/învățământ,
materiale tipărite pentru instruire.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu produse de
imprimerie, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii
din carton, pixuri, stilouri, creioane, felicitari
imprimate, publicatii periodice, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, materiale și articole
izolante și opritoare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu CD-uri
si DVD-uri inregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
inregistrate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, marketing, studii de
marketing, servicii de relaţii media, publicitate și
marketing, consultanță în marketing commercial,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, publicitate online pe

o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență în
afaceri privind identitatea corporativă, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, întocmire de planuri de marketing,
planificare de strategii de marketing, servicii de
relații cu publicul, servicii de târguri comerciale
și de expoziții comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
consultanță în administrarea afacerilor, în
domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, consultanță în organizarea
afacerilor, audit financiar, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, asistență
în afaceri, informații despre metode de vânzare,
intermediere de contracte (pentru terți).
41. Producție de film pe DVD şi CD-
ROM, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
publicații electronice, furnizare de publicații on-
line, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți, publicare de buletine
informative, publicare de broșuri, publicare
de cărți și reviste, publicare de documente,
publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
manuale, publicare de fișe informative, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de publicații periodice, publicare
multimedia, redactare de texte, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, instruire, educație, organizare de
conferințe referitoare la educație, informații
în materie de educație, simpozioane pe
teme de educație, servicii de îndrumare în
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afaceri, coaching personal (formare), coaching
pentru viață (instruire), asistență profesională
individualizată (coaching), servicii educaționale
de tip coaching, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament și coaching
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de cursuri, pregătire
și instruire, cursuri de instruire scrise, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, mentorat educațional pentru copii
de vârstă școlară, producție audio, video
și multimedia și fotografie, formare continuă,
formare în afaceri, ateliere de formare, cursuri
de formare, servicii de formare profesională,
formare în domeniul managementului, furnizare
de formare profesională, transfer de know-how
(instruire), servicii de bibliotecă și închiriere de
produse media.
42. Proiectare de format electronic de CD-ROM
pentru baze de date electronice, platformă ca
serviciu (PAAS), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, software ca serviciu (SAAS), servicii
IT, servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, consultanță IT, servicii de
consiliere și asigurare de informații.

───────

(210) M 2020 08337
(151) 17/11/2020
(732) BANCA COMERCIALA

FEROVIARA SA, STR. POPA
TATU NR. 62A, BL. TRONSON A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TECHVENTURES BANK

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

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare de
fonduri pentru instituții de cercetare, acordare

de fonduri pentru inventatori, acordare de
fonduri pentru invenții, acordare de fonduri
bancare pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
bancare, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii,
emitere de bilete de ordin, emisiunea de
instrumente negociabile, finanțare pentru mici
întreprinzători, finanțare privind cumpărarea și
vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
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prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────



ERATĂ 
                                                            
 
 
            Referitor la depozitul M 2020 07747, din 28.10.2020, publicat în data de 
04.11.2020, clasificarea corectă este:  
 
Clasa 12: Airbaguri (dispozitive de protecție pentru automobile); airbaguri pentru 
vehicule; alarme acționate la distanță pentru vehicule terestre; alarme antifurt pentru 
vehicule; alarme de siguranță pentru vehicule; alarme pentru vehicule; alarme pentru 
vehicule cu motor; alarme sonore (antifurt) pentru vehicule; avertizoare sonore pentru 
motociclete; avertizoare acustice de marșarier pentru vehicule; cadre pentru susținerea 
copiilor în vehicule; borduri de siguranță din cauciuc pentru apărătoarele mașinilor; 
borduri de siguranță din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor; claxoane de ceață 
utilizate pentru vehicule; claxoane electrice pentru vehicule; claxoane pentru 
automobile; claxoane pentru motociclete; claxoane pentru vehicule; dispozitive antifurt 
pentru automobile; dispozitive antifurt pentru vehicule; dispozitive de alarmă pentru 
vehicule; dispozitive de poziționare pentru centurile de siguranță ale pasagerilor; 
dispozitive de reținere utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule; dispozitive de 
securizare pentru copii utilizate pentru scaunele de vehicule; dispozitive pentru blocarea 
volanului; hamuri de siguranță pentru copii, pentru scaune de vehicule; hamuri de 
siguranță pentru scaune de vehicule; parbrize tip duplex pentru vehicule; perne pentru 
scaune de siguranță pentru vehicule; scaune de siguranță pentru vehicule; scaune 
ejectabile pentru vehicule; scaune gonflabile pentru vehicule; semnale de siguranță 
(acustice) pentru vehicule; sisteme de alarmă de siguranță pentru vehicule; sisteme de 
alarmă pentru automobile; sisteme de alarmă pentru camioane; sisteme de alarmă 
pentru vehicule terestre; sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule; sisteme de 
avertizare antifurt pentru automobile; suporturi pentru centuri de siguranță; arbori de 
turbină (componente ale vehiculelor de teren); automobile cu motor liniar de inducție; 
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor cu combustie internă pentru vehicule 
terestre; cutii de transmisie automate pentru vehicule terestre; cutii de viteze pentru 
vehiculele terestre; demaroare pentru vehicule terestre; dispozitive de acționare de 
motor pentru vehicule terestre; dispozitive de propulsie pentru vehicule; dispozitive de 
postcombustie pentru motoare de vehicule terestre; grupuri motopropulsoare pentru 
vehicule terestre; inele de cuplare (non electrice) (componente ale motoarelor de 
vehicule terestre); lanțuri cu role pentru vehicule terestre; manșoane de cuplare (non 
electrice) (componente de motoare la vehiculele terestre); mecanisme de acționare de 
motor pentru vehicule terestre; mecanisme de propulsie pentru vehicule terestre; 
motoare cu benzină pentru vehicule terestre; motoare cu combustie internă pentru 
vehicule terestre; motoare cu gaz pentru vehicule terestre; motoare cu turbină diesel 
pentru vehicule terestre; motoare cu reacție pentru vehicule terestre; motoare de 
vehicule pe două roți; motoare diesel pentru vehicule terestre; motoare electrice cu 
angrenaje pentru vehicule terestre; motoare electrice pentru automobile; motoare 
electrice pentru vehicule cu două roți; motoare electrice pentru vehicule terestre; 
motoare hidraulice rotative pentru vehicule terestre; motoare liniare pentru vehicule 
terestre; motoare pentru vehicule terestre; palete de turbine sub formă de componente 



ale vehiculelor terestre; pinioane de demaroare pentru vehicule terestre; servomotoare 
pentru vehicule terestre; statoreactoare pentru vehicule terestre; turbine cu aburi pentru 
vehicule terestre; turbine de aer dinamic pentru vehicule terestre; turbine cu aer 
comprimat pentru vehicule terestre; ambreiaje hidraulice pentru vehicule terestre; 
airbaguri (dispozitive de protecție pentru vehicule terestre); ambreiaje pentru vehicule 
terestre; angrenaje cu roți pentru vehicule terestre; angrenaje de marșarier pentru 
vehicule terestre; angrenaje față; angrenaje pentru vehicule; ansambluri de angrenaje 
pentru vehiculele terestre; ansambluri de osii ale vehiculelor; apărătoare de lanț pentru 
vehicule; apărătoare de noroi; apărătoare de noroi pentru vehicule pe două roți; arbori 
de priză de putere pentru vehicule terestre; arbori de transmisie pentru vehicule 
terestre; arbori flexibili pentru vehicule terestre; arcuri elicoidale (componente ale 
sistemului de suspensie pentru vehiculele terestre); arcuri lamelare (piese de suspensie 
pentru vehicule terestre); arcuri de suspensie pentru autovehicule; arcuri amortizoare 
pentru automobile; arbori pentru vehicule terestre; atașe; amortizoare pentru 
automobile; lanțuri pentru automobile; șasiuri pentru automobile; automobile și 
elemente de structură ale acestora; axe cu pivot pentru încărcătoare pentru vehicule; 
axe pentru vehicule terestre; bandă derapantă pentru motociclete; bare de remorcare; 
bare de torsiune pentru automobile; bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor 
terestre; bare de tractare pentru remorci (vehicule); bene pentru vehicule; brațe 
pivotante (piese de vehicule); butuci din spate; butuci frontali pentru vehicule; cabine 
pentru vehicule; cadre pentru vehicule motorizate cu două roți; cadre pentru vehicule pe 
două roți; cadre pentru vehicule terestre; capace pentru rezervoare de combustibil 
pentru automobile; capace pentru rezervor pentru vehicule terestre; capace pentru 
transmisii la vehicule terestre; capote de vehicule; caroserii blindate pentru vehicule; 
carcase protectoare pentru motoare de vehicule terestre; caroserii pentru autovehicule; 
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule; centuri de siguranță pentru vehicule și 
pentru automobile; cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre; cilindri de frână pentru 
vehicule terestre; circuite hidraulice pentru automobile; coloane de direcție întărite 
pentru vehicule; componente pentru caroseria vehiculelor; convertizoare de cuplu 
pentru automobile; convertizoare de cuplu pentru vehicule terestre; cotiere pentru 
vehicule; cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre; cuplaje de tip gheară pentru 
arborele vehiculelor terestre; cuplaje pentru arbori pentru vehicule terestre; cuplaje 
pentru vehicule terestre; curele de transmisie (piese pentru mașini terestre); curele de 
transmisie pentru acționarea de vehicule terestre; cutii de angrenaje pentru vehiculele 
terestre; cutii de transmisie pentru vehicule terestre; cutii de viteze pentru vehicule 
terestre; cutii de viteze automate pentru automobile; cutii de viteze automate pentru 
vehicule terestre; cutii de viteze pentru automobile; deflectoare de lanț pentru vehicule; 
demultiplicatoare pentru vehicule terestre; diferențialuri pentru vehicule terestre; discuri 
de ambreiaj acționate prin fricțiune pentru vehicule terestre; discuri de ambreiaj pentru 
vehicule terestre; discuri de ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule terestre; discuri 
de frână pentru vehicule terestre; discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru 
vehicule terestre; dispozitive antiderapante pentru anvelope de autovehicule; dispozitive 
de control de transmisii pneumatice pentru vehicule terestre; dispozitive de cuplare 
utilizate pentru autovehiculele terestre; dispozitive de fixare a coșurilor de bebe în 
interiorul vehiculelor; dispozitive de remorcare pentru vehicule; distanțiere pentru roți; 
elemente de fixare pentru apărătoare de noroi; etriere de frână pentru vehicule terestre; 



frâne cu bandă pentru vehicule terestre; frâne de direcție; frâne hidraulice pe disc; frâne 
hidraulice pe jantă; frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete; frâne pentru vehicule cu 
motor; frâne pentru vehicule terestre; frână cu saboți pentru vehicule terestre; garnituri 
de frână pentru vehicule terestre; geamuri pentru automobile; grinzi de întărire a 
plafonului caroseriei; hamuri de siguranță pentru scaunele autovehiculelor; 
harnașamente pentru scaune de mașină; huse adaptate pentru automobile; huse 
adaptate pentru volane de automobile; huse de scaune pentru automobile; huse 
adaptate pentru volane de vehicule; huse pentru locurile din spate la vehicule; huse 
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile; huse pentru schimbătoare de viteze; 
indicatoare de direcție pentru vehicule; joystick-uri pentru vehicule; indicatoare pentru 
indicarea direcției vehiculelor (cu excepția farurilor); lagăre de osie pentru vehicule de 
teren; lame de schimb pentru ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor; lame pentru 
ștergătoarele de parbriz; lanțuri cu eclise folosite la transmisii (pentru vehicule terestre); 
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre; lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri 
(pentru vehicule); lanțuri pentru acționarea de vehicule rutiere; lanțuri pentru anvelope 
(pentru vehicule terestre); lanțuri pentru motociclete; lanțuri pentru automobile (pentru 
condus); leviere de frână pentru vehicule; luminatoare pentru vehicule; lunete pentru 
automobile; articulații universale (articulații cardanice) pentru vehicule terestre; manete 
de ambreiaj pentru vehicule terestre; manete pentru schimbarea vitezelor pentru 
vehicule terestre; mecanism de transmisie prin fricțiune pentru vehiculele terestre; 
mecanisme de acționare (pentru vehicule terestre); mecanisme de ambreiaj pentru 
automobile; mecanisme de deschidere de capote pentru vehicule; mecanisme de 
schimbare a angrenajelor pentru vehiculele terestre; mecanisme de transmisie de 
putere pentru vehicule terestre; mecanisme de transmisie pentru vehicule terestre; 
mecanisme mecanice de transmisie pentru vehicule terestre; mecanisme pentru 
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de vehicule; monturi pentru faruri 
(componente de motociclete); motoare cu angrenaje pentru vehicule de teren; motoare 
de ventilator pentru vehicule terestre; mânere de schimbător de viteză pentru vehiculele 
terestre; mânere pentru portiere de automobile; mânere rotative pentru motociclete; 
nuci de rotire a volanului pentru automobile; oglinzi pentru vehicule; oglinzi retrovizoare 
(piese pentru vehicule); oglinzi retrovizoare de interior; oglinzi retrovizoare laterale 
pentru vehicule; organe de transmisie pentru vehicule terestre; osii de remorcă 
(vehicule terestre); osii (piese pentru vehicule terestre); osii și arbori cardanici pentru 
autovehicule; osii pentru suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule; osii pentru 
sisteme de suspensie cu arcuri lamelare pentru vehicule; osii pentru sisteme de 
suspensie pneumatice ale vehiculelor; panouri adaptate pentru caroserii de vehicule; 
panouri de ușă pentru vehicule; panouri de portiere pentru vehicule terestre; parasolare 
și apărători de soare pentru mașini motorizate; parasolare pentru parbrizele 
automobilelor; parbrize pentru automobile; parbrize; pavilioane culisante pentru vehicule 
terestre; pedale de frână (componente ale motocicletelor); pavilioane pentru automobile 
decapotabile; pedale de frână pentru vehicule; pedale de frână pentru vehicule terestre; 
piese de transmisie de putere (curele) pentru vehicule terestre; pinioane pentru vehicule 
terestre; plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule terestre; plăcuțe de frână pentru 
automobile; plăcuțe de frână pentru autovehicule; plăcuțe de frână pentru vehiculele 
terestre; portbagaje de acoperiș pentru automobile; portbagaje de acoperiș pentru 
vehicule; portbagaje laterale pentru motociclete; portbagaje pentru acoperișul mașinilor; 



portbiciclete; portbagaje pentru vehicule; portschiuri pentru vehicule; portiere de 
autovehicule; protecții fabricate la comandă pentru bare de protecție; protecții pentru 
capotă ca părți structurale de vehicule; protecții anti-șoc din metal pentru vehicule; 
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre; protecții împotriva zgârieturilor pentru 
mânere pentru portiere de automobile; protectoare pentru faruri; protectoare împotriva 
stropilor pentru vehicule; protecții pentru jenți de vehicule; recipiente adaptate pentru a 
fi utilizate în portbagajul vehiculelor; retrovizoare; rezervoare de combustibil pentru 
vehicule terestre; rezervoare nemetalice (piese de vehicule); rezervoare metalice (piese 
de vehicule); roți (componente ale vehiculelor terestre); rezervoare sub formă de piese 
de sisteme de frânare pentru vehicule; rezervoare sub formă de piese de ambreiaje de 
vehicule terestre; roți de lanț pentru vehicule terestre; roți de transmisie pentru vehicule 
terestre; roți dințate pentru vehicule terestre; saboți de frână pentru automobile; saboți 
de frână pentru vehicule terestre; saboți de frână pentru vehiculele terestre; scaune de 
automobile; saci pentru picioare adaptați pentru landouri; schimbătoare de viteze; 
schimbătoare de viteză pentru automobile; șasiuri articulate adaptate pentru utilizare cu 
vehicule; șasiuri de motor, pentru vehicule terestre; șasiuri de remorci pentru vehicule; 
scrumiere pentru automobile; segmenți de frână pentru automobile; semnale de direcție 
pentru automobile; seturi de protecții pentru ax folosite la vehiculele terestre; sisteme de 
acționare cu came pentru autovehicule; sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre; 
sisteme de frânare pentru vehicule terestre; sisteme de suspensie pentru automobile; 
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre; sisteme pentru depozitare adaptate 
pentru a fi utilizate în vehicule cu motor; spoilere pentru automobile; spoilere pentru 
vehicule terestre; stabilizatoare pentru atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre; 
suporturi de biciclete pentru vehicule; suporturi pentru bagaje fixate pe capotă; 
ștergătoare de faruri; ștergătoare de parbriz; ștergătoare de parbriz (piese pentru 
vehicule); ștergătoare de parbriz pentru automobile; suporturi pentru plăcuțe de 
înmatriculare; suspensii pentru roți; tablouri de bord pentru automobile; tambururi de 
frână pentru vehicule terestre; tetiere pentru scaune pentru automobile; tije cu canelură 
(piese de angrenaje de vehicule terestre); tije cu canelură de glisare (componente de 
angrenaje de vehicule terestre); tije cu canelură pătrate (componente de angrenaje de 
vehicule terestre); transmisii (componente ale vehiculelor terestre); transmisii articulate 
pentru vehicule terestre; transmisii cu dublu ambreiaj pentru vehicule terestre; transmisii 
cu viteză variabilă pentru vehicule terestre; transmisii de acționare pentru vehicule 
terestre; transmisii de putere hidraulice pentru vehicule terestre; transmisii de putere 
pentru vehicule terestre; transmisii diferențiale pentru vehicule terestre; transmisii 
hidraulice pentru vehicule terestre; transmisii mecanice pentru vehicule terestre; 
transmisii pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule terestre; transmisii planetare 
pentru vehiculele terestre; transmisii prin roți dințate pentru vehiculele terestre; trape de 
aerisire pentru vehicule; treapte de atașare la vehicule terestre; trepte (piese pentru 
vehicule terestre); uși de portbagaj; volane (componente ale vehiculelor); volane pentru 
vehicule; antiderapante pentru roți de vehicule; anvelope (pneuri); anvelope pentru 
vehicule; bandaje de roți pentru vehicule; benzi antistatice pentru vehicule; benzi de 
rulare pentru pneuri de vehicule și tractoare; camere de aer pneumatice pentru roți de 
vehicule; capace de roți (pentru vehicule); accesorii aerodinamice pentru caroserii auto; 
adaptoare pentru lamele ștergătoarelor vehiculelor; arcuri de suspensie pentru vehicule; 
arcuri amortizoare pentru vehicule; arcuri elicoidale pentru suspensii de vehicule; arcuri 



lamelare metalice pentru suspensii de vehicule; arcuri pentru sisteme de suspensie 
pentru vehicule; arcuri pneumatice pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului; 
articole de fierărie pentru frâne (vehicule); bare de torsiune pentru vehicule; bare pentru 
scaun (piese de vehicule); benzi parasolare pentru vehicule; bielete (piese auto); brațe 
pentru ștergătoare de parbriz; brichete electrice pentru vehicule terestre; bucșe pentru 
vehicule; burdufuri ax planetar pentru vehicule; burdufuri pentru schimbătoare de viteză 
destinate autovehiculelor; bușoane pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor; 
cabluri de frână pentru vehicule; cadru de tractare din metal pentru vehicule; capace 
pentru rezervor pentru vehicule; caroserii; cilindri de frână pentru vehicule; cilindri de 
roată pentru vehicule; cilindri principali de frână; cilindri de amortizare (componente ale 
vehiculelor); cilindri de compensare pentru sistemele de frânare ale vehiculelor; coloane 
de direcție pentru vehicule; circuite hidraulice pentru vehicule; coloane de suspensie 
pentru vehicule; componente de frână pentru vehicule; componente pentru caroserii de 
vehicule; coloane de suspensie (componente ale vehiculelor); conducte de combustibil 
pentru vehicule; cotiere pentru scaune cu rotile; covorașe adaptate pentru vehicule; 
discuri de frână pentru vehicule; dispozitive antifurt electronice pentru vehicule; 
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule; dispozitive de reglare a presiunii 
frânelor hidraulice pentru vehicule; elice pentru vehicule; etriere de frână pentru 
vehicule; geamuri de vehicule; garnituri pentru frână pentru vehicule; frâne cu disc 
pentru vehicule sau biciclete; frâne cu disc pentru vehicule terestre; frâne pentru roți; 
frâne electronice pentru vehicule; frâne pentru vehicule. 
 
Clasa 35: Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule; servicii de vânzare 
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru automobile; servicii de vânzare cu 
amănuntul referitoare la piese pentru automobile; servicii de vânzare cu amănuntul în 
legătură cu accesorii pentru automobile; servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu 
vehicule; servicii de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru automobile; servicii 
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru automobile; servicii prestate online 
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru accesorii pentru automobile; servicii 
prestate online de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru piese pentru 
automobile; servicii de vânzare online în legătură cu piese pentru automobile; servicii de 
vânzare online în legătură cu accesorii pentru automobile; servicii de vânzare cu 
amănuntul prin catalog în legătură cu accesorii pentru automobile; servicii de vânzare 
cu amănuntul prin catalog în legătură cu piese pentru automobile. 
 
Clasa 37: Alimentare cu hidrogen gazos pentru vehicule; aplicare de motive decorative 
pe automobile; consultanță cu privire la repararea de vehicule; curățare completă pentru 
automobile; conversia motoarelor pe benzină în motoare cu combustibil diesel; curățare 
igienică (vehicule); curățare și spălare a autovehiculelor; curățarea automobilelor; 
curățarea exterioară și interioară a aeronavelor; echilibrare anvelope; finisare de 
automobile; curățarea și lustruirea autovehiculelor; fixarea de plăci de blindare pe 
vehicule; furnizare de informații privind repararea de vehicule terestre; furnizare de 
informații privind repararea vehiculelor; furnizare de informații privind întreținerea 
vehiculelor; furnizare de instalații de spălătorii auto cu autoservire; gresarea 
automobilelor; reparație, întreținere, alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor 
pentru autovehicule; gresarea vehiculelor; inspecția vehiculelor înainte de reparații; 



inspecția vehiculelor înainte de întreținere; instalare de accesorii pentru automobile; 
instalare de dispozitive de securitate pentru vehicule; instalare de organe de vehicule; 
încărcare de baterii de vehicule; înlocuire de amortizoare; înlocuirea țevilor de 
eșapament; întreținere și reparații de vehicule; întreținere, service și reparare de 
vehicule; întreținere, service, tuning și reparare de motoare și electromotoare; 
întreținerea automobilelor; lubrifierea automobilelor; montare (instalare) de accesorii 
pentru vehicule; montare (instalare) de piese pentru vehicule; montare geamuri pentru 
autovehicule; montare parbrize pentru autovehicule; montare personalizată a 
elementelor de interior pentru automobile; montare piese de schimb pentru vehicule; 
organizarea reparației autovehiculelor terestre; organizarea întreținerii autovehiculelor 
terestre; pregătirea montării geamurilor de schimb pentru vehicule; pregătirea montării 
parbrizelor de schimb pentru vehicule; pregătirea înlocuirii geamurilor de schimb ale 
vehiculelor; pregătirea înlocuirii parbrizelor de schimb ale vehiculelor; realimentarea 
vehiculelor terestre; recondiționarea ambreiajelor pentru camioane hidraulice; 
recondiționarea frânelor pentru camioane hidraulice; recondiționarea ambreiajelor 
pentru camioane pneumatice; recondiționarea frânelor pentru camioane pneumatice; 
recondiționarea motoarelor de vehicul; întreținerea vehiculelor; întreținerea de piese și 
accesorii pentru autovehicule terestre comerciale; întreținerea vehiculelor cu motor; 
recondiționarea radiatoarelor de vehicule; recondiționarea vehiculelor; reglajul 
motoarelor; reglarea alinierii roților; reparare de bare de remorcare pentru vehicule; 
reparare de camioane; reparare de cuplaje pentru vehicule terestre; reparare de 
instalații de spălat vehicule; reparare de remorci; reparare de rampe de ridicare; 
reparare de sisteme de frânare pentru vehicule; reparare de sisteme de suspensie 
pentru vehicule; reparare de vehicule ca parte a serviciilor pentru vehicule în pană; 
reparare și întreținere de motoare ale vehiculelor cu motor; reparare și întreținere de 
piese de șasiu și de caroserii pentru vehicule; reparare și întreținere de vehicule cu 
motor și de piese ale acestora; reparare și întreținere de vehicule cu motor și de piese 
ale acestora și de motoare ale vehiculelor cu motor și de piese ale acestora; reparare și 
reparare de vehicule electrice; reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea 
vehiculelor cu motor; reparare și întreținere de vehicule cu motor și de motoare ale 
acestora; repararea tapițeriei autovehiculelor; reparații auto pe marginea drumului; 
reparații de automobile; reparații de parbrize; reparații de roți; reparații de vehicule 
avariate în urma accidentelor; reparații și întreținere de automobile; revizii generale de 
vehicule; servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor; servicii de alimentare cu 
combustibil pentru vehicule terestre; servicii de aplicare unui strat protector de vopsea 
pe șasiul vehiculelor; servicii de consiliere cu privire la reparare autovehiculelor; servicii 
de consiliere cu privire la repararea vehiculelor; servicii de consiliere cu privire la 
întreținerea vehiculelor; servicii de curățare pentru autovehicule terestre; servicii de 
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor; servicii de depanare pentru vehicule; servicii 
de garaje destinate întreținerii și reparării vehiculelor cu motor; servicii de realimentare 
cu benzină pentru autovehicule; servicii de realimentare cu gaz pentru autovehicule; 
servicii de recondiționare automobile; servicii de reparații de vehicule în regim de 
urgență; servicii de reîncărcare a vehiculelor electrice; servicii de înlocuire a parbrizelor 
pentru vehicule; servicii de înlocuire de geamuri de vehicule; servicii de întreținere a 
geamurilor de vehicule; servicii de întreținere a parbrizelor de vehicule; servicii de 
întreținere a vehiculelor comerciale; servicii de întreținere și reparații pentru vehicule 



terestre; servicii de reparații pentru caroserii; servicii de reparații și întreținere de 
biciclete; servicii de schimb de ulei pentru autovehicule; servicii de service pentru 
repararea autovehiculelor; servicii de service pentru repararea vehiculelor; servicii de 
service pentru întreținerea vehiculelor; servicii de tapițerie și reparații pentru vehicule; 
servicii informative și de consultanță privind repararea de vehicule; servicii mobile de 
punere la punct pentru vehicule; spălarea autovehiculelor; servicii mobile de schimb de 
ulei pentru autovehicule prestate la locația clientului; stații service pentru repararea 
vehiculelor; stații service pentru întreținerea vehiculelor; curățarea vehiculelor; șlefuirea 
automobilelor; șlefuirea vehiculelor; spălarea vehiculelor; verificare de automobile și de 
piese ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere și de reparație; vopsirea vehiculelor; 
vopsitul autovehiculelor. 
 
Clasa 40: Transformări de vehicule (motoare); tunare de vehicule; tuning pentru 
motoarele vehiculelor cu motor; tuning pentru electromotoare și motoare de automobile. 
                                                                                                           
 



 

Erată 

 

Referitor la depozitul M 2020/07252 din data de 12.10.2020, publicat la data de 19.10.2020, 

dintr-o eroare materială, serviciile din Clasa 44 au fost menționate în Clasa 45, corect fiind:  

Clasa 44: Creșterea animalelor; îngrijirea animalelor; îngrijirea păsărilor; servicii de 

creștere a păsărilor; ferme de animale. 


