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Cereri Mărci publicate în 29/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

CARPATHIA
Travel CARPATHIA

7 M 2020 06663 22/09/2020 ZOOM SOFT virus-stop

8 M 2020 06664 22/09/2020 MIHAI MARINICA HAIRMONY SALON

9 M 2020 06665 22/09/2020 WTELE-STARINTERNATIONAL
GROUP

BOTTEGA HOME

10 M 2020 06666 22/09/2020 DULCE PLAI SRL Batonash

11 M 2020 06667 22/09/2020 NAPARIS HOTELS SRL PENSIUNEA VALEA COCOREI

12 M 2020 06668 22/09/2020 SC ROBEST COM SRL CELLBOX

13 M 2020 06669 22/09/2020 SANFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI Gust
adevărat de pui

14 M 2020 06670 22/09/2020 SAFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI

15 M 2020 06671 22/09/2020 SAFIR SRL DELICIOSUL DE VASLUI GUST
ADEVĂRAT DE PUI! ABATORUL
DE PĂSĂRI CTC VASLUI produs
al abatorului SAFIR

16 M 2020 06672 22/09/2020 SAFIR SRL Fomică ?

17 M 2020 06673 22/09/2020 MARIUS-LAURENTIU PAVEL
MARIANA-IUSTINA PAVEL

mtehnic

18 M 2020 06674 22/09/2020 ASADOLLAHI MOHAMMAD
TAGHI
NICOLETA ASADOLLAHI

Cadou uniC

19 M 2020 06675 22/09/2020 Iosif Balint B DR. BALINT Venohelp

20 M 2020 06676 22/09/2020 Iosif Balint B DR. BALINT ArtroFit

21 M 2020 06677 22/09/2020 DACUS PROTECT S.R.L. DACUS PROTECT

22 M 2020 06678 22/09/2020 M.M.M. TRANS COMPANY SRL MMM TRANS COMPANY

23 M 2020 06679 22/09/2020 ROYAL ESTATES & BUILDINGS
SRL

ZESTREA

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06274 04/09/2020 PUBLIVOL CREATIV Dimineți cu Georgia

2 M 2020 06639 21/09/2020 INTEL CORPORATION intel

3 M 2020 06659 22/09/2020 SABINA IONESCU DOCTOR TRUST

4 M 2020 06660 22/09/2020 NIKAM RAL Top Deco

5 M 2020 06661 22/09/2020 STERISACO S.R.L. STERISACO

6 M 2020 06662 22/09/2020 FUNDATIA CONSERVATION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 06680 22/09/2020 WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP
BOTTEGA HOME

25 M 2020 06681 22/09/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL DIBE

26 M 2020 06682 22/09/2020 Hermes Arzneimittel GmbH Cystofree

27 M 2020 06683 22/09/2020 CMAG ONLINE SHOP SRL ROFEER

28 M 2020 06684 22/09/2020 XTREME ANG MARKETING FoarteIute.ro

29 M 2020 06685 22/09/2020 DERMACODE SRL DermaCode Codul "secret" al
dermatocosmeticelor

30 M 2020 06686 22/09/2020 TOP LINE EUROPA SRL UNALIKE BEAUTY

31 M 2020 06687 22/09/2020 MARIUS CONSTANTIN MANIA MANIA

32 M 2020 06688 22/09/2020 Dobyns Rods, Inc. DOBYNS RODS

33 M 2020 06689 22/09/2020 Dobyns Rods, Inc. Dobyns Rods

34 M 2020 06690 22/09/2020 MIHAI-GIGI SÎRBU BETTA CLUB ROMÂNIA

35 M 2020 06691 22/09/2020 MOBSTER BURGER SRL THE MOB BURGER

36 M 2020 06692 22/09/2020 S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)
S.A.

SOILSTAB

37 M 2020 06693 22/09/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)
S.A.

ROMCIM DURABIL

38 M 2020 06694 22/09/2020 S.C. CRH Ciment (Romania)
S.A.

Romcim. Contează ce lăsăm în
urmă.

39 M 2020 06695 22/09/2020 OTILIA BRĂILOIU OASIS HOME GARDENWEAR

40 M 2020 06696 22/09/2020 S.C. GICA IMPORT EXPORT
ITALIA S.R.L.

GICA

41 M 2020 06697 22/09/2020 S.C. AREA GLAM EVENTS
S.R.L,

DOLCE MARIA
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VITEAZU NR.34, CAM.1, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Dimineți cu Georgia

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

MISSION COLLEGE, NR. 2200,
STATELE UNITE ALE AMERICII,
SANTA CLARA, CALIFORNIA,
95052, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) FRISCH & PARTNERS SRL , B-
DUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
AP. 5, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020915 , BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

intel

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Calculatoare, calculatoare portabile, plăci
de memorie, componente hardware pentru
calculator, circuite integrate, memorii de
circuite integrate, chipuri (circuite integrate),
seturi de chipuri, procesoare semiconductoare,
chipuri de procesor semiconductor, chipuri

semiconductoare, microprocesoare, plăci cu
circuite imprimate, circuite electronice, plăci de
bază pentru computer, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, sisteme de operare pentru
computer, microcontrolere, procesoare de date,
unităţi centrale de procesare, dispozitive de
memorie semiconductoare, microprocesoare
programabile software, microprocesoare digitale
şi optice, procesoare digitale şi optice de
date şi semnal, plăci de circuite video, plăci
de circuite audio, plăci de circuite audio-
video, acceleratoare grafice video, acceleratoare
multimedia, procesoare video, plăci de circuite
pentru procesor video, carcase pentru matriţe
pentru procesor, carduri, discuri, benzi, fire,
înregistrări, microcipuri şi circuite electronice,
toate pentru înregistrarea şi transmiterea
datelor, modemuri, aparate şi instrumente,
toate pentru procesare, stocare, recuperare,
transmisie, afişare, intrare, ieşire, comprimare,
decomprimare, modificare, difuzare şi tipărire
de date, dispozitive de intrare şi ieşire a
computerului, posturi de lucru (computere și
dispozitive periferice), dispozitive de memorie de
date pentru calculatoare, dispozitive de stocare,
sisteme de securitate pentru hardware şi
software de calculator, set de chipuri electronice,
componente pentru computere şi circuite
imprimate, acceleratoare vocale, acceleratoare
de voce, date, imagine şi video, sisteme de
memorie pentru computere, cabluri şi adaptoare
electrice, terminale de calculator şi imprimante
pentru utilizare cu acestea, unităţi de afişare
video, aparate şi instrumente de telecomunicaţii,
camere video, hardware pentru calculatoare,
hardware pentru calculatoare, hardware de
calculator pentru computerizare în nori (cloud
computing), hardware de calculator pentru
computere cu latenţă scăzută şi lăţime de
bandă mare, hardware de calculator pentru
utilizare în furnizarea unui mediu de calcul
sigur, hardware de reţea pentru computer,
servere de comunicaţii computerizate, hardware
de calculator pentru utilizare în furnizarea unei
reţele de computerizare în nori (cloud computing)
securizate, software de calculator pentru calcul,
software de calculator pentru computerizare în
nori (cloud computing), software de calculator
pentru calculatoare printr-o reţea globală şi
locală, software de calculator pentru computere
cu latenţă scăzută şi lăţime de bandă mare,
hardware de memorie pentru computer, software
de calculator pentru furnizarea unei reţele
de calcul securizate, software de calculator
utilizat pentru furnizarea unei reţele securizate
de computerizare în nori (cloud computing),
software de sisteme de operare pentru computer,
extensii, instrumente şi utilităţi de sisteme de

(210) M 2020 06274
(151) 04/09/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV, STR. MIHAI

(210) M 2020 06639
(151) 21/09/2020
(732) INTEL CORPORATION , B-DUL
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calculatoare (programe), în domeniul aplicaţiilor
software pentru conectarea calculatoarelor
personale, a reţelelor, a aparatelor de
telecomunicaţii şi a aplicaţiilor de reţea globală
de calculatoare, hardware şi software pentru
computer pentru îmbunătăţirea şi furnizarea
de transfer, transmisie, recepţie, procesare şi
digitalizare a datelor în timp real, adaptoare de
reţea pentru calculatoare, controlere de reţea
de calculatoare, dispozitive de interfaţă de reţea
de computer, hub-uri, comutatoare şi routere
de reţea de calculatoare, microcontrolere pentru
dispozitive activate cu internetul obiectelor
(internet of things - lot), software de calculator
descărcabil pentru conectarea, operarea şi
gestionarea dispozitivelor activate cu internetul
obiectelor (internet of things - lot), software
de calculator descărcabil pentru conectarea,
operarea şi gestionarea dispozitivelor mobile
cu internet mobil de obiecte (internet of
things - lot), hardware şi software pentru
calculatoare pentru dezvoltarea, întreţinerea şi
utilizarea reţelelor de calculatoare locale şi
extinse, hardware şi software de calculator
pentru dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea
sistemelor interactive de conferinţe audio-
video, hardware şi software pentru computer
pentru primirea, afişarea şi utilizarea semnalelor
video difuzate, audio şi digitale, dispozitive
de control electronic pentru interfaţa şi
controlul computerelor şi reţelelor globale de
calculatoare şi telecomunicaţii cu transmisii şi
echipamente de televiziune şi cablu, routere,
hub-uri, servere, comutatoare, aparate pentru
testarea şi programarea circuitelor integrate,
aparate şi dispozitive de memorie periferică,
dispozitive semiconductoare, hardware şi
software de calculator pentru crearea, facilitarea
şi gestionarea accesului la distanţă şi a
comunicaţiilor cu reţele locale (lans), reţele
private virtuale (vpn), reţele pe suprafeţe
întinse (wans) şi reţele globale de calculatoare,
software de operare pentru router, comutator,
hub şi server, software pentru facilitarea
aplicaţiilor software terţe, hardware şi software
de calculator pentru comunicaţii în reţea
fără fir, publicaţii electronice descărcabile
în domeniile electronicii, semiconductoarelor
şi aparatelor şi dispozitivelor electronice
integrate, calculatoarelor, telecomunicaţiilor,
divertismentului, telefoniei şi telecomunicaţiilor
cu fir şi fără fir, hardware de calculator
pentru utilizare în viziunea automată, învăţarea
automată, învăţarea profundă, inteligenţa
artificială, procesarea limbajului natural,
algoritmi de învăţare şi analiza datelor,
software de calculator pentru învăţarea
automată, interogarea datelor şi analiza

datelor, software de calculator pentru calcul
cognitiv, învăţare profundă, inteligenţă artificială,
platformă de software pentru calcul cognitiv,
software de calculator pentru reprezentarea
grafică a datelor, software de calculator
pentru recunoaşterea modelelor, software de
calculator pentru extragerea datelor, software
de viziune computerizată pentru achiziţionarea,
procesarea, analiza şi înţelegerea imaginilor
digitale şi extragerea datelor vizuale, truse
de dezvoltare de software pentru calculator
(programe), truse de dezvoltare de software
pentru computer pentru viziunea computerizată
(programe), învăţarea automată, învăţarea
profundă, inteligenţa artificială, procesarea
limbajului natural, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, software de vizionare
descărcabil şi înregistrat care foloseşte
inteligenţa artificială pentru a vedea şi
interpreta date, conecta cu hardware şi stoca,
gestiona şi prelucra date în nori (cloud),
hardware şi software de calculator, descărcabil
sau înregistrat, pentru înregistrare, procesare,
recepţie, reproducere, transmitere, modificare,
comprimare, decomprimare, difuzare, fuzionare
şi îmbunătăţire a sunetului, imaginilor, graficii
şi datelor, programe software de algoritmi
pentru operarea şi controlul computerelor,
hardware şi software de calculator pentru
îmbunătăţirea şi furnizarea de transfer,
transmisie, recepţie, procesare şi digitalizare
în timp real a informaţiilor grafice audio
şi video, software de calculator descărcabil
şi înregistrat pentru colectarea, compilarea,
procesarea, transmiterea şi difuzarea datelor
sistemului de poziţionare globală (GPS) pentru
utilizare pe dispozitive fixe, mobile şi portabile,
bază de date electronică (programe) cu informaţii
despre harta geografică a drumurilor, informaţii
despre liniile de transport public, informaţii
despre rutele de transport public, informaţii
despre orare şi programe de transport în
comun şi alte informaţii despre transportul public
înregistrate pe suporturi informatice, software
de navigaţie pentru calcularea şi afişarea
rutelor, sistem de navigaţie în transportul
public cu afişaje interactive de hărţi digitale,
instrucţiuni interactive şi informaţii generate de
utilizator, software de calculator social interactiv
pentru regăsirea şi afişarea informaţiilor despre
transportul public, navigaţie, geografie, hartă şi
călătorii, software de calculator social interactiv
pentru a permite transmiterea informaţiilor de
transport public, cartografiere, navigare, trafic,
rute şi informaţii despre punctele de interes către
reţelele de telecomunicaţii, telefoane celulare,
dispozitive de navigaţie şi alte dispozitive
mobile şi portabile, software de calculator social
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interactiv care permite schimbul de informaţii
între utilizatori, computere şi sisteme operate
de computer pentru conducerea autonomă,
vehicule conectate asistate de şofer, dispozitive
aeriene fără pilot şi drone, platforme hardware şi
software pentru computere cu afişaje interactive,
sisteme de control şi dispozitive de control,
sisteme de avertizare, conectivitate, computere
de bord şi GPS pentru vehicule, vehicule
conectate, autonome şi vehicule fără şofer,
sisteme cu mai multe camere pentru utilizare în
vehicule, sisteme de navigație descărcabile sau
înregistrate şi îndrumare GPS pentru urmărirea
localizării GPS, dispozitiv GPS de afişare a
hărţii şi calcul de rute, înregistrare video şi
dispozitive de reţea de comunicaţii fără fir
pentru transmiterea de date sau imagini pentru
vehicule, aplicaţii software descărcabile sau
înregistrate pentru agenţi virtuali digitali, sisteme
predictive, învăţare automată, automatizare a
proceselor cognitive, recunoaşterea modelelor,
recunoaşterea caracterelor, aplicaţii de calcul
vizual, virtualizare a cunoştinţelor, robotică,
drone şi vehicule fără pilot, aplicaţii software
şi hardware pentru controlul automat al
conducerii vehiculelor, aplicaţii software şi
hardware de calculator pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor, dispozitive
de urmărire a vehiculelor compuse din
software şi hardware pentru computer, senzori,
emiţătoare, receptoare şi receptoare de satelit
de poziţionare globală, toate pentru utilizarea
în legătură cu urmărirea vehiculului şi
monitorizarea , vehiculului.
42. Furnizarea utilizării temporare a software-
ului online care nu poate fi descărcat pentru
învăţarea automatizată, extragerea datelor,
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, furnizarea utilizării temporare a
software-ului care nu poate fi descărcat pentru
interogarea datelor şi analiza datelor, furnizarea
utilizării temporare a software-ului care nu
poate fi descărcat pentru extragerea datelor,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
care nu poate fi descărcat pentru computerizare
cognitivă, învăţare aprofundată, inteligenţă
artificială, căutarea şi preluarea de informaţii
pentru terţi pentru reţele de calculatoare,
servicii de calculator, şi anume, furnizarea
utilizării temporare a software-ului online care
nu poate fi descărcat, interfaţă de programare a
aplicaţiilor software (API), şi software element de
control (widget) pentru învăţarea automatizată,

extragerea datelor, interogarea datelor şi analiza
datelor, furnizare de software de vizionare
al computerului care nu poate fi descărcat
online pentru achiziţionarea, procesarea, analiza
şi înţelegerea imaginilor digitale şi extragerea
datelor vizuale, furnizarea de kituri de dezvoltare
de software de calculator online care nu
pot fi descărcate, furnizarea de kituri de
dezvoltare de software de calculator online
care nu pot fi descărcate pentru vizionarea
computerului, învăţare automatizată, învăţare
aprofundată, inteligenţă artificială, procesare
naturală a limbajului, algoritmi de învăţare şi
analiză de date, furnizarea de software de
vizionare online care nu poate fi descărcat,
care foloseşte inteligenţa artificială pentru a
vedea şi interpreta date, a se conecta la
hardware şi a stoca, a gestiona şi prelucra
date în cloud (in nori), software ca serviciu
(SAAS), servicii cu software pentru utilizare în
furnizarea de capacităţi de computerizare in nori
(cloud computing) şi servicii de tehnologie a
informaţiei (IT), computerizare şi computerizare
in nori (cloud computing), software ca serviciu
(SAAS) servicii cu software pentru utilizare
în computerizare, printr-o reţea globală şi
locală, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu o platformă de dezvoltare software pentru
utilizarea în conectarea aplicaţiilor la sistemele şi
dispozitivele întreprinderii, consultanţă software
şi furnizare de informaţii despre software ca
serviciu, software ca serviciu (SAAS) servicii
cu software pentru utilizare în furnizarea de
computerizare cu latenţă redusă şi lăţime
de bandă mare, servicii de software pentru
furnizarea de capacităţi de computerizare
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii
de conţinut, computerizare in nori (cloud
computing) cu software pentru utilizare în
furnizarea de computerizare cu latenţă scăzută
şi lăţime de bandă mare, servicii de tehnologie
informaţională (IT) şi computerizare printr-o
reţea globală şi locală, servicii de software
de calculator pentru furnizarea de capacităţi
de computerizare in nori (cloud computing)
pentru dezvoltatorii de aplicaţii şi furnizorii de
conţinut, servicii pentru a permite implementarea
aplicaţiilor într-o reţea online, servicii pentru
furnizarea rutării datelor analitice, stocării în
memoria cache, calculului şi traficului, servicii
pentru furnizarea unei reţele de computerizare
sigure şi de încredere, furnizarea de servicii
de consultanţă hardware şi software pentru
computer în domeniu dezvoltând un mediu
bazat pe nori (cloud) cu integrarea aplicaţiilor
pe diverse platforme şi dispozitive conectate,
servicii de calculator, şi anume, crearea indexuri
de informaţii, site-uri web şi resurse bazate
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pe reţele de calculatoare, furnizarea utilizării
temporare a unui software de calculator care nu
poate fi descărcat pentru conectarea, operarea
şi gestionarea dispozitivelor în reţea în internetul
obiectelor (IoT), furnizarea de software de
calculator online care nu poate fi descărcat
pentru conectarea, operarea şi gestionarea
dispozitivelor în reţea în internetul obiectelor
(IoT), software ca serviciu (SAAS), servicii
de consultanţă în domeniul calculatoarelor
şi al computerizării fără fir, servicii de
management a reţelei de calculatoare, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri tehnice, găzduire de conţinut digital
pe internet, servicii de monitorizare a reţelei
de calculatoare, şi anume, furnizarea de
informaţii despre funcţionarea reţelelor de
calculatoare, personalizarea software-ului web
şi design-ul interfeţei utilizatorului computerului
pentru terţi, servicii de dezvoltare, proiectare
şi consultanţă pentru computere, proiectarea
şi dezvoltarea de standarde pentru terţi în
proiectarea şi implementarea de software
de calculator, hardware şi echipamente
de telecomunicaţii, furnizarea de informaţii
referitoare la managementul proiectelor
computerizate clienților și tehnicienilor,
furnizarea de software online ca serviciu
pentru colectarea, compilarea, procesarea,
transmiterea şi diseminarea datelor sistemului
de poziţionare globală (GPS), furnizarea de
software online care nu poate fi descărcat,
cu informaţii geografice, despre şosea, despre
hartă, informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre liniile de transport public,
informaţii despre rutele de transport public,
orare şi orare de transport public şi alte
informaţii despre transportul public, furnizarea
de software de navigaţie online care nu pot
fi descărcate pentru calcularea şi afişarea
rutelor şi partajarea sistemului de navigaţie în
transport public, a hărţii şi a informaţiilor de
călătorie, furnizarea de software de calculator
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite schimbul de informaţii privind transportul
public, cartografiere, navigaţie, trafic, rute şi
informaţii despre punctele de interes, furnizarea
de software de calculator social interactiv care
nu poate fi descărcat, ce permite schimbul de
informaţii între utilizatori, furnizarea de software
online ca serviciu pentru controlul automat
al conducerii vehiculelor, control autonom,
navigaţie, conducerea asistată a vehiculelor şi
conducerea automată a vehiculelor.

───────

(210) M 2020 06659
(151) 22/09/2020
(732) SABINA IONESCU, STR.

GLADIOLELOR NR. 10, PARTER,
(MILITARI RESIDENCE), JUD.
ILFOV, CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
DOCTOR TRUST

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante.

───────
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(210) M 2020 06660
(151) 22/09/2020
(732) NIKAM RAL, SOS. CONSTANTEI,

NR. 41,, BL. B4G, SC. A, ET.
3, AP. 15, JUD. CONSTANŢA,
MANGALIA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Top Deco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.04

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

clase:
35.  Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de decoraţiuni interioare, cadouri, suveniruri,
artizanat, produse textile şi ţesături, decoraţiuni
pentru pereti, tapet, mochetă, covoare, corpuri
de iluminat, profile decorative de interior şi
exterior, alte produse din domeniul decoraţiunilor
(cu excepţia transportului), prezentarea acestora
pentru vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv în mediul online şi prin
intermediul unui site web specializat, astfel încât
terţii să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
publicitate, promoţii pentru aceste produse,
inclusiv online pe internet, informaţii, sfaturi
comerciale şi servicii de asistenţă comercială
pentru consumatori, în legatură cu acestea,
servicii de agenţie de import export cu produse
de tipul celor sus menţionate, servicii oferite
de un lanţ de magazine şi magazine online
specializate.

42. Servicii de consultanţă în materie de
decoraţiuni şi amenajări interioare/exterioare,

servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare şi exterioare, creare şi menţinere site
web propriu, servicii de consultanţă în materie
de decoraţiuni şi amenajări interioare/exterioare,
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare şi exterioare, creare şi menţinere site
web propriu.

───────

(210) M 2020 06661
(151) 22/09/2020
(732) STERISACO S.R.L., STR. TIBERIU

BREDICEANU NR. 5, ETAJ 1, AP.
5, CAM. 2, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
050726, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STERISACO

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate şi articole sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare şi preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dezinfectanți și antiseptice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu indicatori pentru
diagnosticul medical, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie de probe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
și carton, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie de transfer, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impregnată
cu uleiuri folosită ca ambalaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie destinată
utilizării la fabricarea câmpurilor chirurgicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie stratificată cu ulei siliconic pentru
grătare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie impermeabilă (alta decât cea
utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată (alta
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decât cea utilizată în construcții), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
sintetică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie impermeabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie luminiscentă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pergaminată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie gumată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie cerată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie pentru aparate
înregistratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie rezistentă la acid, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu benzi
impregnate cu cerneală pentru aparate de
multiplicat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu benzi impregnate cu cerneală
pentru mașinile de reprodus documente, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
impregnate cu cerneală pentru reproducerea de
imagini în industria tipăririi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu preparate
și articole sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu produse și articole pentru igienă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dezinfectanți și antiseptice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
indicatori pentru diagnosticul medical, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie de probe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie și
carton, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de transfer, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie destinată utilizării la fabricarea
câmpurilor chirurgicale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie stratificată
cu ulei siliconic pentru grătare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hârtie impermeabilă (alta decât cea utilizată în
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie cerată (alta decât
cea utilizată în construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie sintetică,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu hârtie adezivă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
impermeabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie luminiscentă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie pergaminată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie gumată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie pentru
aparate înregistratoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie rezistentă
la acid, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu benzi impregnate cu
cerneală pentru aparate de multiplicat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
benzi impregnate cu cerneală pentru mașinile
de reprodus documente, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foi impregnate
cu cerneală pentru reproducerea de imagini în
industria tipăririi.

───────

(210) M 2020 06662
(151) 22/09/2020
(732) FUNDATIA CONSERVATION

CARPATHIA, ŞOS.
CRISTIANULUI NR. 12, CLĂDIRE
ADMINISTRATIVĂ, ET. III,
CAMERA 2, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Travel CARPATHIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 26.01.16;
06.01.02

(591) Culori revendicate:verde, alb, albastru
închis

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

39. Însoţirea turiştilor, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul
turiştilor, rezervări de călătorie.
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41. Servicii de divertisment, efectuarea de
excursii cu ghid, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru camping,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
rezervări pentru cazare temporară.

───────

(210) M 2020 06663
(151) 22/09/2020
(732) ZOOM SOFT, STRADA

SABINELOR NR. 106, BLOC 115,
AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050854, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

virus-stop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.15

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

11. Centrale de tratare a aerului.
───────

(210) M 2020 06664
(151) 22/09/2020
(732) MIHAI MARINICA, ALE. CALLATIS

NR. 6, BL. A15, SC. C, AP.
31, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HAIRMONY SALON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 26.01.14;
26.01.19; 02.03.02

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

44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
coafură, manichiură, servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 06665
(151) 22/09/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319 E,
CLADIRE B, OB, 6A, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BOTTEGA HOME

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă, nemedicinale.
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, suplimente alimentare de uz
medical şi preparate dietetice, produse și articole
pentru igienă, preparate și articole sanitare,
altele decât articolele de toaletă.
11. Arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru răcire și înghețare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), echipamente
de gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru
alimente și băuturi

───────

(210) M 2020 06666
(151) 22/09/2020
(732) DULCE PLAI SRL, ŞOS. NICOLINA

57, BLOC 978A, AP.6, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Batonash

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Suplimente alimentare de uz medical şi
preparate dietetice.
30. Amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, biscuiți crackers cu aromă
de legume, batoane de cereale și batoane
energizante, produse de cofetărie pe bază de
arahide, alimente pe bază de cacao, batoane de
nuga învelite în ciocolată.

───────

(210) M 2020 06667
(151) 22/09/2020
(732) NAPARIS HOTELS SRL,

BEZDEAD NR. 1832, JUD.
DAMBOVITA, BEZDEAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
PENSIUNEA VALEA COCOREI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii hoteliere, servicii oferite de
restaurante pentru turiști.

───────

(210) M 2020 06668
(151) 22/09/2020
(732) SC ROBEST COM SRL, SAT

CARCEA, TARLAUA 6, PARCELA
45, JUD. DOLJ, COMUNA
CARCEA, 207206, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CELLBOX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.13.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, roșu (RGB
177,22,62)

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

38. Telecomunicații.
───────

(210) M 2020 06669
(151) 22/09/2020
(732) SANFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.
1, JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
Gust adevărat de pui

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.13; 03.07.03;
03.07.24; 29.01.15

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

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

29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
și produse din carne de pui, carne de pui pentru
cârnați, pastă de carne de pui, pateuri din carne
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de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată
sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură
de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,
măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui: tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, gătită cu
specific mexican), fajitas ( tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla, umplută preparat
culinar mexican), quiche ( tarte, preparat culinar
franțuzesc), toate acestea preparate cu carne
de pui, mâncăruri preambalate care constau
în special în orez, dar și cu carne de pui,
pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată,preparată, cu carne de pui, plăcintă cu
carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui.
31. Pui vii, pasări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț in spațiu fizic si online, cu
amănuntul sau cu ridicata in legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve
de carne de pui, carne de pui uscată, carne
de pui afumată, carne de pui proaspată, carne

de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată,preparată, cu carne de pui, plăcintă cu
carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale si prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
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a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restauranț, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
buffet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────

(210) M 2020 06670
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13; 03.07.24; 03.07.03;
29.01.15

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

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

29. Carne, peste, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspătă, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de carne,
pulpe, aripi si piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger din carne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, frigărui din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, carne
gătită lent la cuptor, carne gătită, la conserve,
crochete de carne, găluște (din carne), salată cu
carne, tocană instant din carne, supă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets).
30. Hamburgeri (sandvișuri), hot dog
(sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
umplute cu carne, empanada, enchilada (tortilla,
mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
( tortilla, fel de mâncare mexicană), quesadilla
( tortilla umplută, preparat culinar mexican),
quiche (preparat culinar franțuzesc), frigănele,
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pește sau legume,
pateuri cu cârnați, pizza proaspătă, pizza
congelată, pizza preparată, plăcintă cu carne,
plăcinte, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, pește sau legume adăugate, rulouri
umplute (produse de patiserie), sandvișuri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri încălzite la grill, plăcintă cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
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animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malt,
ouă pentru clocit, fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț în spațiu fizic și online, cu
amănuntul sau cu ridicata în legătură cu carne,
pește, păsări de curte și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă
și produse din ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și
alte produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
produse din carne, extracte din carne, conserve
de carne, carne uscată, carne afumată, carne
proaspătă, carne congelată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne pentru cârnați, pastă de
carne, pateuri din carne, aspic de carne, carne
uscată sfărâmată, conserve de carne, umplutură
de carne pentru plăcinte, ficat, măruntaie,
mezeluri, salam, bucăți de carne, pulpe, aripi
și piept de pui, file din piept de pui, pipote
de pui, bucăți de carne utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, chiftele din carne, friptură,
cârnați, hamburger din carne, frigărui din carne,
cabanoși și crenvurști pentru hotdog din carne,
frigărui din carne, alimente gătite constând în
totalitate, sau în cea mai mare parte din carne,
feluri de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, gustări
pe bază de carne, aperitive congelate constând
în principal din carne, carne gătită lent la cuptor,
carne gătită, la conserve, crochete de carne,
găluște (din carne), salată cu carne, tocană
instant din carne, supă, bucățele de piept de
pui pane (nuggets), plăcintă cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole și forestiere
brute și neprocesate, grăunțe și semințe brute și
neprocesate, fructe și legume proaspete, ierburi
proaspete, plante și flori naturale, bulbi, puieți
și semințe pentru plantare, animale vii, hrană
și băuturi pentru animale, malț, ouă pentru
clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri), hot
dog (sandvișuri), lipii cu pui, burritos (mâncare
mexicană), produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, clătite
umplute cu carne, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas
(fel de mâncare mexicană), quesadilla (preparat

culinar mexican), quiche (preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu carne,
pește sau legume, pateuri cu cârnați, pizza
proaspătă, pizza congelată, pizza preparată,
plăcintă cu carne, plăcinte, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rulouri umplute, sandvișuri, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri
încălzite la grill, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe defidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare a alimentelor,
servicii de tăiere a animalelor, procesarea
alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restaurant, snack-bar, servicii oferite de rotiserii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de’alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
buffet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creșterea a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────
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(210) M 2020 06671
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

DELICIOSUL DE VASLUI
GUST ADEVĂRAT DE
PUI! ABATORUL DE
PĂSĂRI CTC VASLUI

produs al abatorului SAFIR

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 27.05.01; 27.05.04; 05.03.13;
03.07.03; 03.07.24; 29.01.15

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

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

29. Pui, carne de pui, extracte din carne de pui,
conserve de carne de pui, carne de pui uscată,
carne de pui afumată, carne de pui proaspătă,
carne de pui congelată, produse din carne de pui
congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne de
pui conservată, carne de pui friptă, carne de pui
și produse din carne de pui, carne de pui pentru
cârnați, pasta de carne de pui, pateuri din carne
de pui, aspic de carne de pui, carne de pui uscată

sfărâmată, conserve de carne de pui, umplutură
de carne de pui pentru plăcinte, ficat de pui,
măruntaie de pui, mezeluri de pui, salam din
carne de pui, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne
de pui, friptură, cârnați, hamburger din carne
de pui, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne de pui, frigărui din carne de pui, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne de pui, feluri de mâncare
preparate din carne de pui, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, gustări
pe bază de carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din carne de pui, carne de
pui gătită lent la cuptor (pulled chicken), carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște (din
carne), salată de pui, tocană instant din carne
de pui, supă de pui, bucățele de piept de pui
pane (nuggets), ouă și produse din ouă, grăsimi
comestibile.
30. Hamburger (sandvișuri) cu carne de pui, hot
dog (sandvișuri) din carne de pui, lipii cu pui,
produse de patiserie congelate umplute cu carne
de pui și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne de pui, rulouri umplute cu carne
de pui, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști din pui, sandvișuri cu carne de
pui încălzite la grill, burritos (mâncare mexicană)
cu carne de pui, clătite umplute cu carne de
pui, empanada, enchilada (tortillas, gătită cu
specific mexican), fajitas ( tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla, umplută preparat
culinar mexican), quiche ( tarte, preparat culinar
franțuzesc), toate acestea preparate cu carne
de pui, mâncăruri preambalate care constau
în special în orez, dar și cu carne de pui,
pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată,preparată, cu carne de pui, plăcintă cu
carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui.
31. Pui vii, păsări vii, ouă pentru clocit,
fecundate.
35. Regruparea în avantajul terților de produse
diverse (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de comerț in spațiu fizic si online, cu
amănuntul sau cu ridicata in legătură cu pui,
carne de pui, extracte din carne de pui, conserve
de carne de pui, carne de pui uscată, carne
de pui afumată, carne de pui proaspată, carne
de pui congelată, produse din carne de pui
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congelate, produse din carne de pui procesată,
carne de pui deshidratată, carne de pui tocată,
carne de pui sărată, carne de pui procesată,
carne de pui ambalată, carne de pui preparată,
carne de pui feliată, carne de pui prăjită, carne
de pui conservată, carne de pui friptă, carne de
pui și produse din carne de pui, carne de pui
pentru cârnați, pastă de carne de pui, pateuri
din carne de pui, aspic de carne de pui, carne
de pui uscată sfărâmată, conserve de carne de
pui, umplutură de carne de pui pentru plăcinte,
ficat de pui, măruntaie de pui, mezeluri de
pui, salam din carne de pui, aripioare de pui,
pulpe de pui, piept de pui, bucăți de carne de
pui, file din piept de pui, pipote de pui, bucăți
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvișuri, chiftele din carne de pui, friptură,
cârnați, hamburger din carne de pui, cabanoși și
crenvurști pentru hotdog din carne de pui, frigărui
din carne de pui, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne
de pui, feluri de mâncare preparate din carne de
pui, mâncăruri congelate care conțin în principal
carne de pui, gustări pe bază de carne de
pui, aperitive congelate constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne gătită, la conserve,
crochete de pui, găluște (din carne), salată de
pui, tocană instant din carne de pui, supă de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
plăcintă cu carne de pui, ouă și produse din
ouă, grăsimi comestibile, pui vii, păsări vii, ouă
pentru clocit, fecundate, hamburgeri (sandvișuri)
cu carne de pui, hot dog (sandvișuri) din carne
de pui, lipii cu pui, produse de patiserie congelate
umplute cu carne de pui și legume, produse
din patiserie congelate umplute cu carne de
pui, rulouri umplute cu carne de pui, sandvișuri
cu carne de pui, sandvișuri cu crenvurști din
pui, sandvișuri cu carne de pui încălzite la grill,
burritos (mâncare mexicană) cu carne de pui,
clătite umplute cu carne de pui, empanada,
enchilada (mâncare gătită cu specific mexican),
fajitas (fel de mâncare mexicană), quesadilla
(preparat culinar mexican), quiche (preparat
culinar franțuzesc), toate acestea preparate
cu carne de pui, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne de
pui, pateuri cu cârnați din pui, pizza proaspătă,
congelată,preparată, cu carne de pui, plăcintă cu
carne de pui, prânzuri la cutie cu carne de pui,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale si prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale

sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți.
40. Servicii oferite de abator, servicii de
afumare, congelare, conservare, servicii de
tăiere a animalelor, procesarea alimentelor.
43. Furnizarea de alimente si băuturi, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de restaurante,
servicii de catering, servicii de self-service
restauranț, snack-bar, servicii oferite de rotiseriii,
fast-fooduri, cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pizzerii, servicii de
buffet, servicii de mâncare la pachet.
44. Servicii de creștere a animalelor, servicii de
ferme de animale (creșterea animalelor), servicii
de ferme agricole.

───────

(210) M 2020 06672
(151) 22/09/2020
(732) SAFIR SRL, STR. PODUL INALT

NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETJ.1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
Fomică ?

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

29. Carne, pesțe, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă și produse din ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
alimentare, produse din carne, extracte din
carne, conserve de carne, carne uscată, carne
afumată, carne proaspată, carne congelată,
produse din carne congelate, produse din carne
procesată, carne deshidratată, carne tocată,
carne sărată, carne procesată, carne ambalată,
carne preparată, carne feliată, carne prăjită,
carne conservată, carne friptă, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne pentru plăcinte, ficat,
măruntaie, mezeluri, salam, bucăți de câmp,
pulpe, aripi si piept de pui, file din piept de
pui, pipote de pui, bucăți de carne utilizate ca
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umplutură pentru sandvișuri, chiftele din carne,
friptură, cârnați, hamburger dincarne, frigărui
din carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog
din carne, frigărui din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri congelate care conțin în principal
carne, gustări pe bază de carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, carne
gătită lent la cuptor, carne gătită, la conserve,
crochete de carne, găluște (din carne), salată cu
carne, tocană înstant din carne, supă, bucățele
de piept de pui pane (nuggets).
30. Alimente semipreparate și snack-uri,
produse de brutărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu,crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lipii cu pui, burritos (mâncare mexicană),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, clătite umplute cu carne,
empanada, enchilada (tortilla, mâncare gătită cu
specific mexican), fajitas (tortilla, fel de mâncare
mexicană), quesadilla (tortilla umplute, preparat
culinar mexican), quiche (tarte, preparat culinar
franțuzesc), frigănele, mâncăruri preambalate
care constau în principal în orez, dar și cu
carne, pește sau legume, pateuri cu cârnați,
pizza, plăcinte, prânzuri la cutie.constând din
orez, cu carne, pește sau legume adăugate,
rulouri umplute (produse de patiserie), plăcinte
cu carene.

───────

(210) M 2020 06673
(151) 22/09/2020
(732) MARIUS-LAURENTIU PAVEL,

SOS. VITAN BARZESTI, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MARIANA-IUSTINA PAVEL,
BLD. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 18A, BL.18A, SC.1, ET. 2,
AP.17, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mtehnic

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 26.01.01;
29.01.13

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

clase:
37. Lucrări de întreținere tehnică, servicii de
instalații electrice și sanitare, servicii de
mentenanță pentru acestea.

───────
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(210) M 2020 06674
(151) 22/09/2020
(732) ASADOLLAHI MOHAMMAD

TAGHI, STR. LABORATOR,
NR. 125-127, BL. S1, SC. 2,
AP. 56, SECT. 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NICOLETA ASADOLLAHI, STR.
DALHAUTI NR. 20, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Cadou uniC

(531) Clasificare Viena:
19.01.25; 25.01.13; 27.05.01; 27.05.03;
26.11.02; 29.01.14

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

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

35. Servicii de agenţie de import-exporţ,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri și servicii,
optimizarea traficului site-urilor web, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amânuntul, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, marketing.

───────

(210) M 2020 06675
(151) 22/09/2020
(732) Iosif Balint, STR. VIITORULUI 5,

JUDEȚUL MUREȘ, SANCLRAIUL
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B DR. BALINT Venohelp

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
540C), portocaliu (Pantone 173C)

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

2. Cerneluri pentru imprimare, marcare și
gravură.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare, de uz medical,
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 06676
(151) 22/09/2020
(732) Iosif Balint, STRADA VIITORULUI

5, JUDEȚUL MUREȘ,
SANCLRAIUL DE MURES, 547525,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

B DR. BALINT ArtroFit
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(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
534C), portocaliu (Pantone 1585C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare, de uz medical,
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante.

───────

(210) M 2020 06677
(151) 22/09/2020
(732) DACUS PROTECT S.R.L., STR.

BARBATENI, BL. 20, SC. 2, ET. 4,
AP. 38, JUDEȚUL HUNEDOARA,
MUN. LUPENI, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

DACUS PROTECT

(531) Clasificare Viena:
02.01.22; 27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale

prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 06678
(151) 22/09/2020
(732) M.M.M. TRANS COMPANY SRL,

STR. EFTIMIE MURGU NR. 74-76,
JUDEȚUL ARAD, ARAD, 310049,
ARAD, ROMANIA

(540)

MMM TRANS COMPANY

(531) Clasificare Viena:
18.01.08; 27.05.01; 27.05.11; 27.05.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:violet, bleumarin,
turcoaz

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

39. Transport de mărfuri.
───────
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(210) M 2020 06679
(151) 22/09/2020
(732) ROYAL ESTATES & BUILDINGS

SRL, STR. IOSIF VULCAN NR.
5, AP. 17, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

ZESTREA

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.04.03; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2020 06680
(151) 22/09/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319 E,
CLADIREA B, OB,6A, BUCURESTI,
SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BOTTEGA HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 25.01.25

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

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă nemedicinale, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, produse de
toaletă nemedicinale.
5. Preparate și articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, preparate și produse
sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, suplimente
alimentare de uz medical si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și
uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare.

───────
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(210) M 2020 06681
(151) 22/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8. ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DIBE

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

10. Instrumente ajutătoare pentru sex, aparate
și instrumente medicale și veterinare,
articole pentru activitatea sexuală, aparate
pentru activitatea sexuală, stimulente sexuale
pentru adulți (jucării sexuale), aparate,
dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, prezervative, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, echipament pentru
exerciții fizice de uz medical, dispozitive pentru
protecția auzului, dispozitive pentru mobilitate,
aparate și instrumente medicale și veterinare.

───────

(210) M 2020 06682
(151) 22/09/2020
(732) Hermes Arzneimittel GmbH,

GEORG-KALB-STRASSE 5 - 8,
PULLACH, 82049, GERMANIA

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

(540)
Cystofree

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

5. Preparate medicale, produse farmaceutice
și veterinare, preparate farmaceutice pentru
suplimente alimentare, preparate pentru
îngrijirea sănătății, preparate dietetice pentru
îngrijirea sănătății, în special cu adaos de
vitamine, preparate de vitamine, minerale
și oligoelemente și combinații ale acestora,
produse medicinale și farmaceutice, în special
preparate cu extracte din plante, inclusiv
în combinație cu alte substanțe active, în
special sub formă de ceaiuri, capsule, tablete,
granule și pulberi, preparate pentru profilaxia
și tratamentul cistitei, suplimente alimentare,
inclusiv pe bază de vitamine, minerale sau
oligoelemente sau combinații ale acestora, toate
bunurile menționate anterior inclusiv sub formă
de tablete efervescente, granule și pulberi pentru
prepararea băuturilor nealcoolice de uz medical.

───────

(210) M 2020 06683
(151) 22/09/2020
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROFEER

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

9. Alcoolmetre, aparate pentru măsurarea
alcoolemiei, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive electrice științifice și de laborator
pentru tratament, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneți,
materiale înregistrate.
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───────

(210) M 2020 06684
(151) 22/09/2020
(732) XTREME ANG MARKETING, BLD.

THEODOR PALLADY NR. 6, BL.
A11, SC. B,, AP. 55, CAMERA
2, BUCUREŞTI/SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) Cabinet N.D. Gavril, ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A,
BUCURESTI/ SECTOR 1, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FoarteIute.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.09.23

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 7490
C), roșu (Pantone 711 C), roz (Pantone
7625 C), negru (Pantone Neutral Black
C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), preparate aromatice alimentare,
burritos, tacos, tortillas, chipsuri (produse
din cereale), chutney (condiment), curry
(mirodenie), ierburi de grădină, conservate
(asezonare), ghimbir pudră (mirodenii), pastă de
ghimbir (mirodenii), usturoi mărunţit (condiment),
sosuri (condimente), sosuri pentru salată, sosuri
pentru carne, sos pentru paste, ketchup (sos),
harissa (condiment).
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul

afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 30 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2020 06685
(151) 22/09/2020
(732) DERMACODE SRL, STR.

EROILOR NR. 18 A, AP. 7, SAT
FLORESTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINETUL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ ANGHEL
LUMINITA DOINA, STR.
GHERGHIŢEI, NR.1, BL.94B,
SC.B, AP.76, SECTORUL 2, O.P.
NR.11, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DermaCode Codul "secret"
al dermatocosmeticelor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

3. Aerosoli pentru împrospătarea și curăţarea
pielii, cremă cosmetică pentru albirea pielii,
balsamuri, altele decât cele de uz medicinal,
cosmetice pentru tratarea pielii uscate, cremă
pentru faţă care nu este medicinală, creme
(nemedicinale) pentru curăţarea pielii, creme
cosmetice anti-îmbătrânire, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme pentru bronzarea
pielii, creme cosmetice pentru fortificarea
pielii, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru întreţinerea pielii de
uz cosmetic, creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, emoliente pentru piele (non-
medicamente), emulsii pentru catifelarea pielii,
esenţe pentru îngrijirea pielii, exfoliante pentru
curăţarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
lapte de curăţare pentru îngrijirea pielii, loţiuni
nemedicinale pentru curăţarea pielii, loţiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), preparate
anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),

preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii
după expunerea la razele solare, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea pielii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor şi a unghiilor, produse cosmetice pentru
ameliorarea calităţii pielii, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate de
soare, produse cosmetice sub formă de aerosoli
pentru îngrijirea pielii, produse de curăţare a
pielii (produse cosmetice), produse hidratante
anti-îmbătrânire, produse nemedicinale pentru
curăţarea pielii, produse pentru curăţarea pielii
(nemedicinale), produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătăţirea texturii pielii,
produse pentru tonifierea pielii, săruri de duş,
nu de uz medical, ser anti-îmbătrânire, şerveţele
impregnate cu loţiuni de curăţare a pielii de uz
cosmetic, spray-uri cosmetice pentru îngrijirea
pielii, cu aplicare locală, spumă pentru îngrijirea
pielii, spume de curăţare a pielii, uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), uleiuri
eterice pentru îngrijirea pielii, uleiuri parfumate
pentru îngrijirea pielii, uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).
5. Agenţi de diagnostic, de uz farmaceutic,
alcool medicinal, alifii medicinale, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, antimicrobiene de
uz dermatologic, antioxidanţi de uz medicinal,
antiseptice, antivirale, băi medicinale, balsamuri
medicinale, bandaje adezive pentru rănile
pielii, bandaje lichide pentru rănile pielii,
bandaje pentru răni la nivelul pielii, băuturi
care restabilizează şi revigorează organismul,
de uz medical, băuturi dietetice pentru
bebeluşi de uz medical, băuturi îmbogăţite
cu vitamine de uz medical, băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal, casete pentru uz
medicinal, ceai medicinal, celule reconstituite
pentru tratamente clinice de îngrijire a pielii,
celule reconstituite pentru tratamente medicale
de îngrijire a pielii, compoziţii din plante
medicinale de uz medical, compoziţii din plante
medicinale de uz medical, cremă de scutece
(medicinală), creme (medicinale) aplicate după
expunerea la soare, creme (medicinale)
pentru bebeluşi şi copii, creme de corp
(medicinale), creme de noapte (medicinale),
creme de protecţie medicinale, creme de uz
dermatologic, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme farmaceutice, creme
medicale terapeutice, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe scopuri,
creme medicinale, creme medicinale pentru
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îngrijirea pielii, creme medicinale pentru piele,
creme medicinale pentru protecţia pielii, creme
pentru mâini de uz medical, creme pentru
ten (medicinale), detergenţi (detersivi) de uz
medical, dezinfectanți de uz medical, alimente
dietetice de uz medical, substanţe dietetice
de uz medical, elixire pentru calmarea pielii,
extracte din plante de uz medical, extracte
din plante medicinale, extracte din plante
medicinale, folosite în scop medical, extracte
din plante şi din ierburi de uz medical, geluri
de uz dermatologic, geluri medicamentoase
de corp, ierburi medicinale, ierburi medicinale
uscate sau conservate, îndulcitori dietetici de
uz medical, infuzii dietetice de uz medical,
infuzii medicinale, înlocuitori dietetici ai zahărului
de uz medical, lichide intravenoase pentru
rehidratare, nutriţie şi administrare de produse
farmaceutice, loţiuni de piele medicinale, loţiuni
medicinale pentru mâini, loţiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), loţiuni tonice pentru
piele (medicinale), medicamente, medicamente
contra alergiilor, medicamente homeopate,
medicamente pe bază de plante, medicamente
pentru acnee, nămoluri medicinale, picături
pentru ochi medicinale, poţiuni medicinale,
preparate alimentare dietetice de uz medical,
preparate antibacteriene, preparate antifungice
dermatologice pentru unghii, preparate
antimicotice, preparate antimicrobiene,
preparate biochimice de uz medical, preparate
de toaletă medicinale, preparate de uz
medical pentru inhibarea apetitului, preparate
dermatologice, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate din
argilă medicinală, preparate farmaceutice
antibacteriene, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate farmaceutice pentru
leziunile pielii, preparate farmaceutice pentru
răni, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, preparate farmaceutice pentru
tratarea alergiilor, preparate farmaceutice
pentru tratarea bolilor cauzate de bacterii,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor
inflamatorii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor şi afecţiunilor legate de
sistemul imunitar, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate farmaceutice,
preparate farmacologice pentru îngrijirea pielii,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
medicamentoase pentru tratamentul pielii,
preparate medicinale pentru creşterea părului,
preparate medicinale pentru îngrijirea sănătăţii,
preparate medicinale pentru tratamentul bolilor
infecţioase, preparate medicinale terapeutice
pentru baie, preparate pentru curăţarea pielii,
de uz medical, preparate şi substanţe

medicinale, produse antibiotice dermatologice,
produse antiinfecţioase dermatologice, produse
antimicrobiene derivate în mod natural,
de uz dermatologic, produse dermatologice
farmaceutice, produse exfoliante pentru
ten (medicinale), produse farmaceutice de
regenerare a ţesuturilor, produse farmaceutice
pentru tratarea afecţiunilor epidermice, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecţioase,
produse igienice pentru medicină, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, produse
pentru îngrijirea pielii utilizate în scopuri
medicale, produse sanitare de uz medical,
pudre medicinale pentru copii, reactivi biologici
de uz medical, reactivi de uz medical,
reactivi folosiţi în teste de diagnostic de
uz medicinal, reactivi medicali de uz clinic,
reactivi pentru analiză microbiologică (de
uz medical), reactivi pentru diagnosticare
clinică, reactivi pentru diagnosticare de
uz medical, remedii pentru medicina
umană, şampoane uscate medicinale, şampon
medicinal, săpunuri medicinale, săpunuri şi
detergenţi medicinali şi dezinfectanţi, seruri,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
spray-uri pentru gât (medicinale), substanţe
farmaceutice dermatologice, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
proteice, suplimente dietetice de uz medical,
suplimente dietetice pentru oameni, altele decât
cele de uz medical, suplimente dietetice sub
formă de praf de proteine, tonice (medicamente),
tratamente medicinale pentru scalp, uleiuri
medicinale, unguente antiseptice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
unguente medicinale pentru tratarea afecţiunilor
dermatologice , unguente medicinale, vaccinuri.
10. Dispozitive de injectare pentru produse
farmaceutice, dispozitive folosite în
dermoabraziune, dispozitive folosite în
termoterapie, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
dispozitive injectoare de uz medical, dispozitive
medicale de abraziune pentru piele, dispozitive
pentru aplicarea medicaţiei, dispozitive pentru
aplicarea preparatelor farmaceutice, dispozitive
pentru realizarea injecţiilor pentru uz
medical, instrumente medicale, măşti medicale,
membrane artificiale pentru înlocuirea pielii.
35. Servicii de achiziţie de bunuri si servicii
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
agenţii de import-export, aprovizionare pentru
terți (servicii de achiziționare de bunuri și
servicii pentru terți), asistenţă în conducerea
şi managementul afacerilor, difuzare de
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anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de materiale publicitare online,
distribuire de materiale publicitare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizarea de informaţii despre produse de larg
consum, şi anume cu privire la cosmetice,
furnizarea unei pieţe online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea
unui catalog online cu informaţii comerciale pe
internet, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile şi serviciile prestate de
terţi online pe internet, încheierea de contracte
de cumpărare şi vânzare de mărfuri, închiriere
de spaţiu publicitar online, informaţii și sfaturi
comerciale pentru consumatori, intermediere
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
şi servicii, pentru alte persoane, intermediere
de achiziţii (achiziţia de produse şi servicii
pentru alte afaceri), intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii
pentru alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, servicii oferite de un
lanţ de magazine, licenţe de servicii si produse
pentru terți, oferte pentru licitaţii online în
numele terţilor, organizare de expoziţii, târguri
cu scop comercial, publicitar și de promovare,
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de întruniri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de prezentări în scop promoțional, prezentare
de servicii și produse, prezentarea produselor,
prin orice mijloace, pentru comercializare en-
gross şi en-detail, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu ridicata şi amănuntul, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet,
on-line într-o reţea computerizată sau prin
alte mijloace de comunicaţii, promovare on-
line de reţele informatizate şi pagini web,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web on-line, promovarea bunurilor altora,
promovarea vânzărilor pentru terți, promovarea
vânzărilor prin mijloace audiovizuale , publicare
de materiale publicitare on-line, publicarea
de materiale multimedia on-line, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor on-line
prin intermediul unui ghid on-line cu funcţie
de căutare, publicitate on-line intr-o reţea
computerizata, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
publicitate on-line printr-o reţea informatizată

de comunicaţii, publicitate prin orice mijloace,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, punerea împreună, spre beneficiul
altora a unei varietăţi de produse permiţând
în mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, ori pe bază de comandă prin
poştă, internet sau prin alte mijloace de
comunicaţii, realizare de târguri şi expoziţii
virtuale online cu scop comercial, publicitar și
de promovare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor diverse (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, servicii comerciale online
în cadrul cărora vânzătorul publică produsele
care urmează a fi licitate, iar licitaţia are
loc pe internet, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul sănătăţii, servicii de
achiziție, cumpărare si vânzare pentru terţi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de consultanţă
comercială în domeniul medical, servicii de
desfacere, servicii de expunere comercială de
mărfuri, servicii de furnizare de informaţii online
prin intermediul unui registru comercial, servicii
de agenție de import şi export, servicii de
informare şi de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de procesare a
datelor on-line, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de publicitate şi marketing online, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poştă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalaţii sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curăţenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
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de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaţionale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare prin licitaţii online prin internet, servicii
on-line de colaborări de afaceri în reţea, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice şi de
înfrumuseţare, strângerea la un loc a produselor
diverse, în beneficiul terţilor, pe internet, într-un
mall de tip virtual, prin intermediul mijloacelor de
telecomunicaţii, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare criogenică de ţesuturi biologice
pentru implantări ulterioare, depozitare
de instrumente şi echipamente medicale,
depozitare de produse, depozitare de produse
farmaceutice, depozitare şi livrare de bunuri,
livrare şi depozitare de bunuri, servicii de
depozitare de produse, servicii de manipulare a
mărfii de import şi export, transport şi depozitare
de bunuri.
41. Coaching personal (formare), consiliere în
materie de pregătire medicală, coordonare de
conferinţe de afaceri, coordonare de cursuri de
formare profesională, coordonare de cursuri de
învăţământ la distanţă, la nivel de învăţământ
secundar, coordonare de cursuri de învăţământ
la distanţă, la nivel de învăţământ primar,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel postuniversitar, coordonare de cursuri
de învăţământ la distanţă, la nivel universitar,
coordonare de cursuri prin corespondenţă,
coordonare de seminarii de instruire pe

probleme medicale, cursuri de cosmetică,
cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
exerciţii în grup, cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
gimnastică aerobică, cursuri de instruire privind
menţinerea formei fizice, cursuri de instruire
privind sănătatea, cursuri de introspecţie şi
cunoaştere de sine (instruire), cursuri de nutriţie
(nemedicale), cursuri de pregătire în medicină,
cursuri în cadrul taberelor educative, cursuri
în tehnici de înfrumuseţare, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri prin corespondenţă,
demonstraţii în scop de instruire, desfăşurare de
seminarii de instruire, dezvoltare de programe
internaţionale de schimb de experienţă, difuzare
de materiale educative, editare de cărţi
şi recenzii, editare de publicaţii ştiinţifice,
editare de publicaţii, educaţie în domeniul
sănătăţii, elaborare de manuale educative,
elaborare de materiale educative, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferinţele
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
formare complementară (instruire), formare
continuă (instruire), formare în afaceri (instruire),
formare în domeniul aptitudinilor profesionale,
formare practică (demonstraţie), formare privind
sănătatea şi starea de bine, formare profesională
cu privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri
de educaţie continuă în domeniul asistenţei
medicale, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de formare continua,
furnizare de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de cursuri de instruire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire, furnizare
de cursuri educaţionale, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, furnizare de
formare (instruire) prestată într-o reţea globală
de calculatoare, furnizare de informaţii cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, furnizare de informaţii despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
publicaţii on-line, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, instruire
în domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
instruire în domeniul medical, instruire în yoga,
instruire şi învăţământ medical, organizare de
activităţi didactice, organizare de cicluri de
conferinţe, organizare de conferinţe, organizare
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de conferinţe cu scopuri educative, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
conferinţe în domeniul afacerilor, organizare de
conferinţe în scopuri educaţionale, organizare de
conferinţe referitoare la instruire, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
organizare de congrese în scop de instruire,
organizare de cursuri, organizare de cursuri
de formare, organizare de cursuri de formare
cu privire la diete prin internet, organizare de
cursuri de formare online cu privire la alimentaţie,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de nutriţie, organizare de cursuri
despre controlul greutăţii corporale, organizare
de cursuri prin corespondenţă, organizare de
cursuri prin metode de învăţare la distanţă,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menţinerea condiţiei fizice, organizare
şi conducere de conferinţe educative, organizare
şi coordonare de conferinţe cu caracter
comercial şi de afaceri, organizare şi coordonare
de conferinţe cu scop educativ, organizare
şi coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizare şi coordonare de
cursuri de zi pentru adulţi, organizare şi
coordonare de cursuri educaţionale, organizare
şi coordonare de grupuri de discuţii
educative, nu online, organizarea de conferinţe
referitoare la educaţie, organizarea de cursuri
educative destinate studenţilor, organizarea
de simpozioane medicale, organizarea şi
conducerea de conferinţe şi seminarii,
organizarea şi conducerea de conferinţe,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul studierii şi folosirii plantelor în
scop medicinal sau terapeutic, publicare de
cărţi educative, publicare de cărţi instructive,
publicare de cărți și reviste, publicare de
lucrări ştiinţifice, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, publicare de
lucrări ştiinţifice, publicare de manuale, cursuri,
materiale didactice, publicare de manuale,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale didactice, publicare de
materiale educative, publicare de publicaţii
electronice, publicare de reviste cu informaţii
ştiinţifice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste
şi cărţi, publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice, publicare şi editare de materiale
tipărite, altele decât cele cu scop publicitar,
realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, seminarii educative, servicii de
conferinţe, servicii de editare computerizată,
servicii de educaţie în materie de nutriţie,

servicii de educaţie şi formare profesională,
servicii de educaţie şi instruire referitoare la
asistenţa medicală, servicii de formare cu
privire la acordarea primului ajutor, servicii
de formare cu privire la curăţenia în spitale,
servicii de formare de personal, servicii de
formare pentru asistente medicale, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale şi
tratamentelor aferente, servicii de învăţământ la
distanţă oferite online, servicii educative de tipul
cursurilor prin corespondenţă, servicii educative
în domeniul medicinei, servicii educative în
domeniul nutriţiei, servicii educative în materie
de yoga, servicii educative online prin baze de
date informatice, internet sau extranet, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
organizarea de expoziții științifice (cu scop
educativ), organizarea de conferințe în scopuri
științifice.

───────

(210) M 2020 06686
(151) 22/09/2020
(732) TOP LINE EUROPA SRL, BD.

REGINA MARIA NR. 14, ET.
5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNALIKE BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12; 26.13.01

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
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bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
41. Educație, Instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2020 06687
(151) 22/09/2020
(732) MARIUS CONSTANTIN MANIA,

BLD. UNIRII NR 66, BL. K3,
SC. 2, ET. 3, AP. 35, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25; 24.15.01;
24.15.11

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte din
fructe alcoolice, bitter.

───────

(210) M 2020 06688
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 100 CMH,

SULPHUR SPRINGS, TEXAS,
75482, TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
DOBYNS RODS

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

16. Decalcomanii, abțibilduri (papetărie).
25. Îmbrăcăminte, respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete și bluze sport.
28. Undițe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru pește, componente pentru
undițe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
și suporturi pentru cârlige.

───────

(210) M 2020 06689
(151) 22/09/2020
(732) Dobyns Rods, Inc., 100 CMH,

SULPHUR SPRINGS, , TEXAS,
75482, TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 43, ET. 2, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 010458 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dobyns Rods

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 03.09.10; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Decalcomanii, abţibilduri (papetărie).
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25. Îmbrăcăminte respectiv: tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri cu mânecă lungă, pălării, bavete
(nu din hârtie), jachete şi bluze sport.
28. Undiţe pentru pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige pentru peşte, componente pentru
undiţe pentru pescuit, respectiv: inele, mulinete
şi suporturi pentru cârlige.

───────

(210) M 2020 06690
(151) 22/09/2020
(732) MIHAI-GIGI SÎRBU, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII NR. 64, BL. 34A,
SC. F, ET. 2, AP. 231, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BETTA CLUB ROMÂNIA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 06691
(151) 22/09/2020
(732) MOBSTER BURGER SRL,

SPLAIUL INDEPENDENŢEI NR.
273, CORP 3, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE MOB BURGER

(531) Clasificare Viena:
02.01.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast-food la
pachet, servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant şi bar, rezervări pentru
restaurante şi mese, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente şi băuturi
în restaurante şi baruri, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante.

───────

(210) M 2020 06692
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH CIMENT (ROMANIA)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, BUCURESTI, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, BUCURESTI, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOILSTAB

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

19. Material liant pentru repararea drumurilor,
materiale de construcţii, nemetalice, ciment,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, materiale pentru îmbrăcarea
drumurilor.

───────
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(210) M 2020 06693
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMCIM DURABIL

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

19. Ciment, amestecuri de ciment (pentru
construcţii nemetalice), mortar pentru construcţii/
pastă de ciment, amestecuri de mortar (pentru
construcţii nemetalice), tencuieli (materiale de
construcţii), materiale de construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice.

───────

(210) M 2020 06694
(151) 22/09/2020
(732) S.C. CRH Ciment (Romania)

S.A., STR. PIATA CHARLES
DE GAULLE NR. 15, ETAJ 1
SI 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU
SRL, STR. POPA SAVU NR.
42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Romcim. Contează
ce lăsăm în urmă.

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare, preparate de grunduire.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianti
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea

drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
( piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de
construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
împachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor
(studiul cantitativ) în construcţii, servicii de
arhitectură, cercetarea şi dezvoltarea de
produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2020 06695
(151) 22/09/2020
(732) OTILIA BRĂILOIU, STR. MIHAIL

EMINESCU NR. 6, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUD. CONSTANȚA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) RODALL SRL Agentie de
Proprietate Industriala, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT. 19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OASIS HOME GARDENWEAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.05.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă, promovare
de bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2020 06696
(151) 22/09/2020
(732) S.C. GICA IMPORT EXPORT

ITALIA S.R.L., STR. II, NR. 5
(ZONA INDUSTRIALĂ ARAD
VEST), ARAD, 310491, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

GICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Compresoare (mașini), cilindri compresori,
compresoare electrice, compresoare robotice,
compresoare rotative, compresoare axiale,
compresoare centrifugale, pistoane pentru
compresor, compresor de supraalimentare,
ventilatoare de compresie, cilindri compresori
(mașini), compresoare de gaz, compresoare
pentru frigidere, motoare pentru compresoare,
compresoare de aer, compresoare cu piston,
compresoare pentru mașini, cilindri compresori
rutieri (vehicule), compresoare de aer rotative,
condensatoare de aer (compresoare), pompe,
compresoare și suflante, compresoare folosite
pentru deșeuri, mașini de mulaj prin

compresie, cilindri compresori (piese de mașini),
compresoare de aer cu spirală, compresoare
pentru mașini de dezumidificare, compresoare
de aer pentru vehicule, compresoare pentru
uscătoare de haine, compresoare frigorifice
pentru instalațiile de răcit, compresoare
frigorifice pentru instalațiile de încălzit,
supape aspiratoare pentru compresoare de
gaz, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, supape aspiratoare pentru
compresoare de aer, compresoare pentru mașini
de spălat rufe, compresoare (compactoare)
pentru colectarea deșeurilor cu vehicule,
compresoare (compactoare) pentru colectarea
deșeurilor în containere, compresoare pentru
supraîncărcarea motoarelor cu combustie
internă, generatoare pe gaz (compresoare)
pentru ridicare subacvatică, compresoare pentru
recuperarea și reciclarea gazelor refrigerente,
compresoare pentru aparate de mișcare a
aerului, generatoare de gaz (compresoare)
pentru umflarea structurilor flexibile, generatoare
cu gaz (compresoare) pentru umflarea
structurilor rigide, compresoare sub formă
de piese de mașini și motoare, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte
de mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
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hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice
rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape
pentru reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice (mașini), scule pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică, controlere de
proces (pneumatice), cuplaje pentru aparate
pneumatice, scule de mână pneumatice, arcuri
pneumatice pentru utilaje, prese cu acționare
pneumatică, pompe pneumatice de gresare,
elevatoare mecanice și pneumatice, chei
cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,

mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
lichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control al procesului industrial
(pneumatice), unități de comandă și control al
procesului (pneumatice), robineți de descărcare
(componente ale mașinilor, motoarelor), robineți
ca piese de mașini, mecanisme cu clichet
pentru robinete (mașini), robinete sub formă
de unelte cu acționare mecanică, robineți
de descărcare (piese de maşini), foarfece
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, aparate pentru controlul
sistemului (pneumatice), dispozitive pentru
deschiderea ferestrelor, pneumatice, extractoare
pneumatice pentru ulei uzat, dispozitive
pneumatice de închidere a ușilor, injectoare
pneumatice de combustibil pentru motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, supape acționate automat prin comandă
pneumatică, dispozitive pneumatice pentru
deschiderea și închiderea ușilor (organe de
mașini), supape automate de control al admisiei
pentru compresoare pneumatice cu piston,
filtre-presă, filtre cu tambur (componente ale
mașinilor), filtre de ulei (componente ale
mașinilor), filtre de combustibil (componente ale
mașinilor), filtre de aer pentru scopuri mecanice
(componente ale mașinilor), filtre cu flux
reversibil (piese pentru mașini), valve de control
pentru pompe, valve fluture metalice sub formă
de piese de mașini, regulatoare pentru motoare,
regulatoare de motor pentru maşini, regulatoare
de presiune pentru instalații de lubrifiere,
regulatoare de presiune (componente de
mașini), regulatoare folosite la mașinile de sudat,
supape regulatoare de presiune care constituie
componente de mașini, regulatoare de viteză
(mecanice) folosite la mașini și motoare, supape
regulatoare de presiune sub formă de piese de
mașini, regulatoare de amestec de carburant
și aer ca piese de motoare cu ardere internă,
instalații de ridicare, instalații de pompare,
instalații de condensare, instalații pentru turnare
continuă, instalații de transport pneumatic,
instalații de foraj petrolier, instalații de conveiere
automate, instalații generatoare de energie,
instalații pentru drenarea subsolului, instalații
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separatoare pentru ulei, instalații electrice de
curățare (lustruire), pompe pentru instalații de
încălzire, lanțuri de distribuție, transportoare
hidraulice, transportoare pneumatice ,
transportoare suspendate, transportoare
oscilante, transportoare (mașini), transportoare
(conveiere), încărcătoare (transportoare),
benzi transportoare, mașini transportoare,
transportoare industriale, transportoare
magnetice, lanțuri transportoare, roboți de
transport.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite

cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate la produsele și
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serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, prezentare
de bunuri și servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizare de
informații comerciale pe internet, prin rețea prin
cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date, servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii de
programe de loializare, servicii de comandă
cu ridicata, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasele 7 si 17 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
37. Închiriere de compresoare de aer, închirieri
de compresoare de aer, reparare și întreținere
de compresoare, închirieri de compresoare
de gaz sau de aer, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, instalare de
echipamente hidraulice, servicii de construcții
hidraulice, recondiționarea ambreiajelor pentru
camioane hidraulice, recondiționarea frânelor
pentru camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere
de capsatoare pneumatice, întreținerea de
unelte manuale pneumatice, recondiționarea

frânelor pentru camioane pneumatice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac, reparare de filtre de aer,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de filtre pentru aerul
de admisie pentru utilaje, reparare de filtre
de aer și de piese pentru acestea, servicii
de instalații frigorifice, servicii de instalație
de bucătărie, renovarea instalației electrice,
deparazitarea instalațiilor electrice, servicii de
instalații de încălzire centrală, construcție de
instalații publice, servicii de instalații electrice,
lucrări de instalații sanitare, instalare de instalații
geotermice, servicii de instalații de sisteme
hidroenergetice, reparare de instalații sanitare,
izolarea instalațiilor de conducte, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, instalare de instalații
pentru băi.

───────

(210) M 2020 06697
(151) 22/09/2020
(732) S.C. AREA GLAM EVENTS S.R.L,,

STR. DOAMNA GHICA NR. 1, BL.
1, SC. 4, ET. 7, AP. 151, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
DOLCE MARIA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


