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Cereri Mărci publicate în 30/10/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

INTERNATIONAL SRL
SHARDORAY

10 M 2020 07632 23/10/2020 OLIMP COMPANY SRL Jasmin

11 M 2020 07633 23/10/2020 THE GRACE ROSES SRL THE GRACE ROSES

12 M 2020 07634 23/10/2020 STELAS CONSULTING SRL STELAS

13 M 2020 07636 23/10/2020 CISCO TECHNOLOGY INC CISCO DNA

14 M 2020 07637 23/10/2020 ORIZONT BUSINESS
INTELLIGENCE SRL

ZENOS

15 M 2020 07638 23/10/2020 RALUCA-IOANA VORNICEL
ANA DUMITRESCU

MOVEMENT STUDIO

16 M 2020 07639 23/10/2020 SC FORTUNA FIRE & GUARD
SRL

FORTUNA FIRE & GUARD

17 M 2020 07640 23/10/2020 SC FREIA FIRE & SECURITY
SRL

FREIA FIRE & SECURITY

18 M 2020 07641 23/10/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

TIDE PUDRA INSTANT
INSTANT POWDER

19 M 2020 07643 23/10/2020 SC AUTO MAINTENANCE SRL CORECT! RAPID! EFICIENT!

20 M 2020 07645 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV DERMACORT SLAVIA PHARM

21 M 2020 07646 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV CALMO-CARB SLAVIA PHARM

22 M 2020 07647 23/10/2020 AGIL CURIER S.R.L. Agil Curier

23 M 2020 07648 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV KETODERM SLAVIA PHARM

24 M 2020 07649 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV TROXSAL SLAVIA PHARM

25 M 2020 07650 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV ASPAVIT SLAVIA PHARM

1 M 2020 06950 19/10/2020 SC KMG ROMPETROL SRL Rominserv rompetrol integrated
services

2 M 2020 07471 22/10/2020 SIMONA CROITORU SRL Fat Cat...

3 M 2020 07625 23/10/2020 INOX SA MASTI ROMANESTI

4 M 2020 07626 23/10/2020 ALINA-TATIANA GOGA Bad7Lady Romania

5 M 2020 07627 23/10/2020 HEXAGON STRUCTURES SRL HEXAGON devoted to quality

6 M 2020 07628 23/10/2020 CLAUDIU-OVIDIU OBREJA NERV

7 M 2020 07629 23/10/2020 DR. PHYTO SRL DEZINSOL BY DR. PHYTO

8 M 2020 07630 23/10/2020 BEER ZONE SRL brics pizza & more

9 M 2020 07631 23/10/2020 CROWN FASHION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2020 07651 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV CAPSALGIN SLAVIA PHARM

27 M 2020 07652 23/10/2020 HIGHERSELF SRL Higher Self

28 M 2020 07653 23/10/2020 CALIN COMPANY JUNIOR SRL ghemotoc ro

29 M 2020 07655 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV 01 HEPAVEN slavia pharm

30 M 2020 07656 23/10/2020 KEMCRISTAL S.R.L. KEMFERAL

31 M 2020 07657 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV Scobusal slavia pharm

32 M 2020 07658 23/10/2020 SLAVI GHEORGHIEV Diclosal slavia pharm

33 M 2020 07659 23/10/2020 FAGIA S.R.L. FAGIA

34 M 2020 07660 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL Benice

35 M 2020 07661 23/10/2020 CONSTANTIN-CIPRIAN DABIJA R REGALLIA

36 M 2020 07662 23/10/2020 MECANISMO GROUP SRL A t amdetradus.ro

37 M 2020 07663 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL RUNDONG

38 M 2020 07664 23/10/2020 PENTAROM SRL PENTAROM

39 M 2020 07665 23/10/2020 PENTAROM SRL IEZER APĂ NATURALĂ
MICROBIOLOGIC PURĂ

40 M 2020 07666 23/10/2020 OCTOPUS INC SRL VGR NAVIGATOR

41 M 2020 07667 23/10/2020 BELLES MARKS LTD Răsărit din natură, desăvârșit cu
pasiune

42 M 2020 07668 23/10/2020 MARIA-DIANA PAȘCAN Danuca Toys

43 M 2020 07669 23/10/2020 SC SAPORE DI BOSCO SRL SB SAPORE di BOSCO TRUFE
MACINATO

44 M 2020 07670 24/10/2020 MI VIDIS VIDIS all about eye care

45 M 2020 07671 24/10/2020 SC EURO NARCIS SRL MAISTOR Proiectează.
Construiește. Repară

46 M 2020 07672 25/10/2020 SC PLUSS DESIGN HOME SRL SEZAR

47 M 2020 07673 25/10/2020 ADRIAN SECAL EDUBUZZ - THINK OUTSIDE
THE BUS!
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PIATA PRESEI LIBERE NR.
3-5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Rominserv rompetrol
integrated services

(531) Clasificare Viena:
14.05.19; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
şi deşeurilor, filtrarea aerului şi tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor şi
a băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

DR. ALEX LOCUSTEANU NR
4, BL 77B, AP. 24, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 052082,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fat Cat...

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.03; 27.05.08; 27.05.10

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, boabe
de cafea învelite în zahăr, ciocolată, ciocolată
aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate, cremă de ciocolată pentru pâine,
deserturi pe bază de ciocolată.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, regruparea
în avantajul terţilor a cafelei şi a băuturilor
din cafea (exceptând transportul), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, aceste servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al magazinelor en-gros, al aparatelor
automate de cafea, prin cataloage de comandă
sau prin mijloace electronice, de exemplu, prin
intermediul site-urile web sau a programelor
de televiziune cu caracter comercial, servicii
expoziţionale cu scop comercial, distribuirea
materialelor promoţionale şi de marketing,
servicii de consultanţă, asistenţă şi consiliere
cu privire la marketing şi promovare, închiriere
de aparatură de birou, servicii care aduc în
faţa publicului, în intereseul acestuia, diverse
bunuri şi produse (cu excepţia transportului

(210) M 2020 06950
(151) 19/10/2020
(732) SC KMG ROMPETROL SRL,

(210) M 2020 07471
(151) 22/10/2020
(732) SIMONA CROITORU SRL, STR.
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acestora), dând clienţilor posibilitatea de a
viziona și cumpăra aceste bunuri şi produse,
aceste servicii pot fi oferite prin intermediul unor
magazine de desfacere en-detail, prin unităţi
de comercializare en-gros, prin cataloage de
comandă, prin poştă sau prin intermediul poştei
electronice, de exemplu, prin intermediul site-
urilor web sau a programelor de teleshopping,
servicii de consultanţă în afaceri.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2020 07625
(151) 23/10/2020
(732) INOX SA, STR. ATOMISTILOR

NR. 12, JUD. ILFOV, MAGURELE,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MASTI ROMANESTI

(531) Clasificare Viena:
26.15.09; 27.05.01; 27.05.08; 29.01.13

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

10. Măşti medicale, măşti utilizate de către
personalul medical, măşti sanitare pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 07626
(151) 23/10/2020
(732) ALINA-TATIANA GOGA, STR.

BRANDUSELOR NR. 3, BL.
2, SC.A, AP.2, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500412, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Bad7Lady Romania

(531) Clasificare Viena:
02.09.18; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.24; 27.07.01;
27.07.11

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 07627
(151) 23/10/2020
(732) HEXAGON STRUCTURES

SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOEVOD NR. 16, CORP 1B, AP.
U80, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

HEXAGON devoted to quality
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.24

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(Pantone 2198C), gri (Pantone 4279 C)

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

36. Închiriere de spatii de cazare permanenta
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobnare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afaceri imobiliare, administrare de imobile si
clădiri de orice tip, inchirieri de spatii pentru
birouri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliara,
inchirieri de apartamente: organizare de
inchirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare de clădiri de
apartamente, inchirieri de spatii comerciale sau
de birouri, servicii de gestiune imobiliara pentru
construcții rezidențiale, civile sau comerciale,
37. Construcții, construcții de clădiri rezidențiale
şi comerciale, construcții civile, servicii de
construcții, consultanţă în domeniul construcțiilor
de orice tip, servicii de construcții de orice
tip, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
de orice alt tip, servicii de management în
construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții de clădiri.
42. Servicii de gestiune imobiliara pentru
construcții rezidențiale, civile sau comerciale,
proiectare de sisteme de construcții, servicii
de proiectare privind construcțiile de orice
tip, proiectare de construcții, servicii de
proiectare asistată de calculator pentru proiecte
de construcții, planificarea şi proiectarea
construcțiilor, proiectare de spaţii de birou.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, servicii de ospitalitate, cazare
temporară, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cazare pentru evenimente,
rezervare de cazare hotel, rezervare pe internet
de cazare temporară, închirieri de spaţii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 07628
(151) 23/10/2020
(732) CLAUDIU-OVIDIU OBREJA, STR.

PASUNII NR. 231, SAT SINPETRU,
COMUNA SINPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

NERV

(531) Clasificare Viena:
26.03.04; 27.05.01; 27.05.08

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, ochelari corectori, ochelari antireflex,
ochelari antipraf, ochelari 3D, ochelari antiorbire,
ochelari fantezie, ochelari de citit, ochelari
de vedere, ochelari de protecție, ochelari de
înot, ochelari de soare, ochelari pince-nez,
ochelari de sport, ochelari de protecție pentru
zapadă, ochelari de protecție pentru sport,
ochelari cu lentile de soare atașabile (clip-
on), apărători pentru ochelari, suporturi pentru
ochelari, ochelari de schi, ochelari pentru cicliști,
ochelari pentru motocicliști, tocuri de ochelari,
rame de ochelari, lentile pentru ochelari, brațe
de ochelari, săculeți pentru ochelari, cordoane
pentru ochelari, piese pentru ochelari, lanțuri
pentru ochelari și pentru ochelari de soare,
protecții laterale pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, pernuțe
de nas pentru ochelari.

───────

(210) M 2020 07629
(151) 23/10/2020
(732) DR. PHYTO SRL, STR. NADES

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DEZINSOL BY DR. PHYTO
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 07630
(151) 23/10/2020
(732) BEER ZONE SRL, STR. SF. LAZAR

NR. 4, BLOC PENES CURCANUL,
SCARA B, ETAJ 5, AP.13, JUDET
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

brics pizza & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu

acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de restaurant, bufet, catering,
autoservire, fast-food care furnizează alimente şi
băuturi.

───────

(210) M 2020 07631
(151) 23/10/2020
(732) CROWN FASHION

INTERNATIONAL SRL, STR.
MOSOAIA NR. 45A, SECTORUL
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

SHARDORAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

3. Parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru automobile, parfumuri
de uz personal, parfumuri de uz industrial,
parfumuri de cameră sub formă de spray,
aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
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cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră.
14. Ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mana.
18. Piele brută sau semiprelucrată, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale din
piele, săculeţi din piele, genți din piele sau din
imitație de piele, serviete din piele sau imitație
de piele, șireturi din piele, poșete din piele sau
imitație de piele, portmonee din piele sau imitație
de piele, curele din piele sau imitație de piele,
valize şi genți de voiaj din piele sau imitație de
piele, casete din piele sau din piele artificială,
port-carduri din piele, rucsacuri, mini-rucsacuri.
24. Textile şi înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
lenjerie de pat, lenjerii de pat din material textil
neţesut, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat
cu volane, feţe de masă.
25. Articole de îmbrăcăminte, geci, jachete,
jerseuri, combinezoane, blănuri, pantaloni,
rochii, fuste, pulovere, cămăşi, costume, veste,
centuri, pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri,
body-uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri
pentru băieți (lenjerie intima), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, ciorapi, salopete, corsete,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), halate de
baie, costume de baie, halate (îmbrăcăminte),
cravate, indispensabili, jeanşi, denim, jerseuri
(îmbrăcăminte), lenjerie de corp, lenjerie intimă,
maiouri, paltoane, pijamale, sorturi, şosete,
îmbrăcăminte pentru nou-nascuţi, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru bărbaţi, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte pentru dormit,
îmbrăcăminte pentru gravide, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte din denim,
îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte de in, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte din piele sau din imitație de piele,
curele şi centuri din materiale textile, din piele

şi piele sintetica (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte de agrement, îmbrăcăminte cu
LED-uri încorporate, articole de îmbrăcăminte
pentru teatru, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte pentru
dans, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, îmbrăcăminte pentru activități
de petrecere a timpului liber, articole de
îmbrăcăminte care conțin substanțe pentru
slăbit, articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie),
părți de îmbrăcăminte, mănuși, inclusiv cele
din piele sau blană, mănuși fără degete,
eșarfe, gulere de haină, jambiere pentru
genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălțăminte din piele,
încălțăminte impermeabilă, încălţăminte pentru
călărit, încălțăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-
nascuti şi bebeluși, încălţăminte pentru
copii, încălţăminte pentru femei, încălţăminte
pentru barbati, încălţăminte de ploaie,
încălţăminte pentru drumeții, încălţăminte de
plajă, încălţăminte din vinil, încălţăminte
pentru alpinism, încălţăminte pentru apă,
încălţăminte pentru timpul liber, curele pentru
încălţăminte, branţuri pentru încălţăminte,
şosete pentru încălţăminte, accesorii metalice
pentru încălţăminte, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, căciuli, șepci, viziere, pălării, bentițe
cu protecții pentru urechi, bonete, articole din
piele care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
Yahsmagh-uri (eșarfe pentru acoperirea capului
purtate de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului, pentru pescuit.
27. Covoare, mochete, carpete și preșuri,
materiale de covoare și covoare, covoare pentru
duș, covoare antiglisante, covoare de cauciuc,
covoare pentru ușă, covoare pentru hol, covoare
din piese combinate, covoare de lână lucrate
manual, carpete de blană.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, servicii de marketing,
publicitate și promovare, regruparea în avantajul
terților de parfumuri, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, parfumuri solide, parfumuri
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pentru carton, parfumuri pentru automobile,
parfumuri de uz personal, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de cameră sub formă de
spray, aromatizanți pentru parfumuri, substanțe
aromatizante pentru parfumuri, uleiuri naturale
pentru parfumuri, uleiuri pentru parfumuri și
esențe, baze pentru parfumuri de flori, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
ceasuri, ceasuri mecanice, ceasuri sportive,
ceasuri electrice, ceasuri industriale, ceasuri
deșteptătoare, ceasuri solare, ceasuri digitale,
ceasuri automate, ceasuri de buzunar, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri cu brăţară,
ceasuri pentru scufundări, ceasuri de masă,
ceasuri de mână, ceasuri de birou, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, accesorii pentru ceasuri,
brăţări metalice pentru ceasuri, brăţări pentru
ceasuri de mână, piele brută sau semiprelucrată,
piele sintetică, piele sau imitație de piele, articole
din piele, șnururi de piele, împletituri din piele,
portofele din piele, tocuri din piele, materiale
din piele, săculeţi din piele, genți din piele
sau din imitație de piele, serviete din piele
sau imitație de piele, șireturi din piele, poșete
din piele sau imitație de piele, portmonee din
piele sau imitație de piele, curele din piele sau
imitație de piele, valize şi genți de voiaj din
piele sau imitație de piele, casete din piele
sau din piele artificială, port-carduri din piele,
rucsacuri, mini-rucsacuri, textile şi înlocuitori de
textile, lenjerie de casă, perdele din materiale
textile sau plastice, lenjerie de pat, lenjerii de
pat din material textil neţesut, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, feţe de masă,
articole de îmbrăcăminte, geci, jachete, jerseuri,
combinezoane, blănuri, pantaloni, rochii, fuste,
pulovere, cămăşi, costume, veste, centuri,
pardesie, furouri, sutiene, bikini, topuri, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), boxeri pentru
băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, ciorapi, salopete, corsete, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), halate de baie,
costume de baie, halate, cravate, indispensabili,
jeanşi, denim, jerseuri (îmbrăcăminte), lenjerie
de corp, lenjerie intimă, maiouri, paltoane,
pijamale, şorturi, şosete, îmbrăcăminte pentru
nou-născuţi, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru bărbaţi, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru dormit, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru sport,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte de
in, articole de îmbrăcăminte termice, articole

de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte din piele
sau din imitație de piele, curele şi centuri din
materiale textile, din piele şi piele sintetica
(îmbrăcăminte), , articole de îmbrăcăminte
de agrement, îmbrăcăminte cu LED-uri
încorporate, articole de îmbrăcăminte pentru
teatru, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
îmbrăcăminte pentru activități de petrecere
a timpului liber, articole de îmbrăcăminte
care conțin substanțe pentru slăbit, articole
de îmbrăcăminte pentru călărie (altele decât
pălăriile de călărie), părți de îmbrăcăminte,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană, mănuși
fără degete, eșarfe, gulere de haina, jambiere
pentru genunchi, articole de încălțăminte, ghete,
cizme, papuci, sandale, saboți, pantofi, balerini,
botoşei, articole de încălţăminte din piele,
încălțăminte impermeabila, încălțăminte pentru
călărit, încălţăminte de lucru, încălţăminte de
stradă, încălţăminte pentru sport, încălţăminte
pentru munte, încălţăminte pentru nou-născuti si
bebeluși, încălţăminte pentru copii, încălţăminte
pentru femei, încălţăminte pentru bărbaţi,
încălţăminte de ploaie, încălţăminte pentru
drumeții, încălţăminte de plajă, încălţăminte din
vinil, încălţăminte pentru alpinism, încălţăminte
pentru apă, încălţăminte pentru timpul liber,
curele pentru încălţăminte, branţuri pentru
încălţăminte, şosete pentru încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte,

, dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, căciuli, șepci,
viziere, pălării, bentițe cu protecții pentru
urechi, bonete, articole din piele care servesc
la acoperirea capului, articole termice pentru
acoperirea capului, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, Yahsmagh-
uri (eșarfe pentru acoperirea capului purtate
de bărbați arabi), articole care servesc la
acoperirea capului pentru pescuit, covoare,
mochete, carpete și preșuri, materiale de
covoare și covoare, covoare pentru duș, covoare
antiglisante, covoare de cauciuc, covoare pentru
ușă, covoare pentru hol, covoare din piese
combinate, covoare de lână lucrate manual,
carpete de blană (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
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servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata şi servicii de vânzare online,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul şi ridicata, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2020 07632
(151) 23/10/2020
(732) OLIMP COMPANY SRL, STR.

REPUBLICII NR. 353, SAT
DRAGOMITRESTI DEAL, JUD.
ILFOV, DRAGOMIRESTI-VALE,
077095, ILFOV, ROMANIA

(540)

Jasmin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.05; 25.01.09; 26.04.18

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
362C), roşu (Pantone 185C), auriu
(Pantone 7562C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, fructe și
legume conservate, congelate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi.

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 07633
(151) 23/10/2020
(732) THE GRACE ROSES SRL,

STR. IZVORUL CRISULUI NR.
2-4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

THE GRACE ROSES

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 01.01.01; 01.01.05

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

26. Flori artificiale, coroane din flori artificiale.
31. Plante naturale, flori naturale, plante uscate
pentru decorare, ghirlande din flori naturale, flori
uscate pentru decorare, bulbi de flori pentru
plantare.
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35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legatura cu flori naturale, flori artificiale,
aranjamente florale proaspete, aranjamente
florale uscate, buchete din flori naturale, buchete
din flori artificiale, buchete din flori uscate,
plante proaspete în ghiveci, flori proaspete
în ghiveci, articole de îmbracăminte, articole
de încalțăminte, articole pentru acoperirea
capului, bagaje, pungi, portofele, genti, jucării,
jucării de pluș, ursuleți de plus, vinuri, vinuri
spumante, servicii de comerț cu amânuntul
și cu ridicata în legatura cu invitații tipărite,
ornamente pentru pomul de crăciun (cu excepția
articolelor de iluminat și a dulciurilor), pălării
din hârtie pentru petreceri, baloane, lumanari,
lumanari parfumate, farduri, sapunuri și geluri,
preparate pentru baie, preparate pentru ingrijirea
și curatarea corpului, produse cosmetice,
parfumuri.
41. Coordonare, pregatire si organizare de
evenimente de divertisment, culturale si artistice,
productie audio, video si multimedia si fotografie,
servicii educative și de instruire.
44. Florării, aranjamentul florilor, închiriere de
flori, servicii de aranjament floral, confecționare
de coroane (artă florală), închiriere de
aranjamente florale, contractare de închiriere
de aranjamente florale, amenajare peisajistică,
servicii de horticultură și grădinărit, proiectare
(design) de grădini, design de grădină și
peisagistic.

───────

(210) M 2020 07634
(151) 23/10/2020
(732) STELAS CONSULTING SRL, STR.

GLADIOLELOR NR. 27, VILA D,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

STELAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.03; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
3. Detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale.
7. Mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini pentru prelucrarea
cărnii, mașini pentru prelucrarea fructelor,
mașini de prelucrare folosite în industria
alimentară, mașini de tăiat pâine, mașini
pentru frământat aluatul, mașini electrice pentru
divizarea aluatului, aparate pentru tragerea berii
sub presiune, mașini pentru fabrici de bere,
mașini pentru fabricarea de produse lactate,
centrifuge pentru lapte (mașini), mașini pentru
omogenizarea laptelui, mașini pentru filtrarea
laptelui, mașini pentru prepararea de pastă de
pește, mașini pentru mărunțirea peștelui uscat
(mașini pentru prepararea de kezuri-bushi),
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor
8. Instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor (ustensile manuale), cuțite de
bucătărie pentru felierea peștelui, cuțite pentru
curățat peşte.
9. Mănuși de uz industrial pentru protecție
împotriva vătămărilor, mănuși de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor.
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11. Echipamente de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașini de
făcut pâine, de uz industrial, mașini de făcut
pâine, mașini de făcut pâine, de uz domestic,
aparate pentru afumarea alimentelor.
20. Mobilier din oțel, cărucioare pentru servit
cina (mobilier), mese cu blat tavă.
35. Consultanță în afaceri, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, 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,
furnizare de informaţii privind produsele din
indexuri baze de date, în care se poate
căuta, cu informaţii, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, informaţii grafice
şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor de
calculator şi globale, regruparea în avantajul
terților (exceptând transportul lor) a detergenţilor,
mașinilor şi aparatelor de procesat şi preparat
alimente şi băuturi, mașinilor pentru prelucrarea
cărnii, mașinilor pentru prelucrarea fructelor,
mașinilor de prelucrare folosite în industria
alimentarăţ, a mașinilor pentru frământat aluatul,
maşinilor electrice pentru divizarea aluatului,
berii (aparatelor pentru tragerea berii sub
presiune), mașinilor pentru fabricile de bere
mașinilor pentru fabricarea de produse, lactate,
centrifuge pentru lapte (mașinilor), mașinilor
pentru omogenizarea laptelui, mașinilor pentru
filtrarea laptelui, mașinilor pentru prepararea de
pastă de pește, mașinilor pentru mărunțirea
peștelui uscat, mănușilor de uz industrial pentru
protecție împotriva vătămărilor, mănușilor de
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
a echipamentelor de gătit, încălzit, răcit și
conservat, pentru alimente și băuturi, mașinilor
de făcut pâine, de uz industrial, mașinilor de făcut
pâine, mașinilor de făcut pâine, de uz domestic,
a mobilier din oțel, meselor cu blat tavă,
cărucioarelor (mobilierului), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
40. Afumarea peștelui,, prelucrarea peștelui

───────

(210) M 2020 07636
(151) 23/10/2020
(732) CISCO TECHNOLOGY INC, 170

WEST TASMAN DRIVE, SAN
JOSE, 95134-1706, CALIFORNIA,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
CISCO DNA

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

9. Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare
modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,
platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de
operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator
pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
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software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de
calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
Software şi hardware de calculator, controlere
LAN fără fir, comutatoare fixe, comutatoare
modulare, comutatoare de reţea de calculatoare,
software şi hardware pentru gestionarea reţelei,
servere de reţea de calculatoare, extensoare
de reţea, adaptoare de reţea, software de
operare VPN (reţea privată virtuală), programe
de calculator pentru conectarea de la distanţă
la computere sau reţele de calculatoare,
software pentru computere şi dispozitive mobile
pentru securizarea accesului la distanţă prin
internet la reţelele de calculatoare private,
hardware de server pentru acces la reţea şi
software de operare, routere gateway sub formă
de hardware pentru controlul computerului,
platforme mobile de procesare şi operare,
constând din emiţătoare-receptoare de date,
reţele fără fir şi gateway-uri pentru colectarea
şi gestionarea datelor, hardware şi software
pentru computer pentru gestionarea punctelor
de acces fără fir, hardware pentru computer,
şi anume, dispozitive cu punct de acces
fără fir (WAP), software de calculator pentru
interconectarea, gestionarea, configurarea şi
operarea reţelelor de calculatoare, software
de operare pentru computer, software de
operare pentru router, comutator, hub şi
server de computer, software de calculator

pentru gestionarea şi operarea hardware-ului
computerului şi al comunicaţiilor, software de
gestionare şi securitate a reţelei de calculatoare,
şi anume, software pentru prioritizarea traficului,
control securizat al accesului, identificarea
utilizatorilor, criptare, gestionarea securităţii şi
prevenirea intruziunilor, hardware de calculator
cu funcţii de securitate a reţelei, inclusiv firewall-
uri, criptarea datelor şi/sau interoperabilitate cu
protocoalele de securitate a reţelei, software
de calculator pentru virtualizarea stocării
datelor, analiza datelor şi securitatea datelor,
software de calculator, şi anume, software de
reţea pentru computer, software de calculator
pentru interconectare, monitorizare, gestionare,
control, analiza, securizare şi operare locală,
largă, reţele fără fir, centre de date şi
sisteme de telefonie, software de calculator
pentru operarea, întreţinerea, gestionarea şi
implementarea resurselor de cloud computing,
software de calculator pentru dezvoltarea,
implementarea şi gestionarea de sisteme şi
aplicaţii informatice, software de calculator
care oferă acces web la aplicaţii şi servicii
printr-un sistem de operare web sau o
interfaţă de portal, software de calculator pentru
dezvoltarea şi operarea reţelelor şi aplicaţiilor
de computere cloud, manuale de instrucţiuni
pentru computer înregistrate optic, electronic şi
magnetic nedescărcabil toate pentru utilizare
cu bunurile menţionate anterior, software de
calculator şi hardware pentru securitatea reţelei,
toate utilizate pentru detectarea şi prevenirea
intruziunilor în reţea şi a malware-ului şi pentru
controlul şi gestionarea accesului utilizatorilor
de reţea şi pentru aplicarea politicilor de reţea/
software de calculator şi hardware de securitate
a reţelei pentru monitorizarea, analiza sau
raportarea informaţiilor, datelor şi traficului din
reţea, software de calculator şi hardware de
securitate a reţelei pentru optimizarea resurselor
şi disponibilităţii sistemului de calculatoare.
42. Servicii de calculatoare, servicii de
consultanță în domeniul proiectării, selectării,
implementării, gestionării şi utilizării sistemelor
hardware şi software pentru terți, proiectare
de rețele informatice pentru terţi, servicii de
consultanţă în domeniul calculatoarelor, servicii
de asistență tehnică, şi anume, depanare sub
forma diagnosticării problemelor hardware şi
software ale computerului, servicii de asistență
tehnică în domeniul securității computerelor,
datelor, e-mailului, web- ului şi rețelei, şi
anume, monitorizarea sistemelor de reţea în
scopuri de securitate tehnică şi computerizată şi
depanare sub forma diagnosticării problemelor
hardware şi software ale computerului,
servicii informatice, şi anume, detectarea,
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blocarea şi eliminarea viruşilor şi amenințărilor
computerizate, criptarea şi autentificarea datelor,
prevenirea pierderii datelor, recuperarea datelor,
securizarea reţelelor şi detectarea, filtrarea,
analiza, gestionarea şi blocarea comunicațiilor
electronice, servicii software (as a service)
(SAAS) servicii de actualizare de software pentru
terți, furnizarea de servicii de aplicaţii (ASP) şi
anume, găzduirea aplicațiilor software ale altora,
servicii online, şi
anume furnizarea de informații prin rețele de
calculatoare în domeniile rețelei de calculatoare,
reţelelor de calculatoare, sistemelor de
calculatoare, securității computerelor şi a
reţelelor şi cloud computing, consultare tehnică
şi cercetare tehnică în domeniul proiectării
reţelelor de calculatoare şi a sistemelor de
reţea şi cloud computing, consultanță în
domeniul proiectării şi dezvoltării tehnologiilor de
virtualizare pentru întreprinderi şi întreprinderi,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
online care nu poate fi descărcat, furnizarea de
utilizare temporară a software-ului online care
nu poate fi descărcat în domeniul comunicațiilor
din reţeaua de calculatoare, şi anume, software
pentru utilizarea în proiectarea, implementarea
şi operarea reţelelor de cloud computing,
furnizarea utilizării temporare a software-ului
online care nu poate fi descărcat pentru a
permite întreprinderilor de afaceri, centrelor de
date şi furnizorilor de servicii de telecomunicații
să implementeze, să gestioneze, să depaneze
să urmărească şi să actualizeze software şi
servicii de reţea, furnizarea de aplicații cu
software de interfață de programare a aplicațiilor
(API) pentru crearea de aplicații pentru utilizare
în operarea rețelei, gestionarea, configurarea,
optimizarea, monitorizarea, automatizarea şi
securitatea, servicii de securitate a computerelor,
şi anume, restricționarea accesului la şi de către
rețelele de calculatoare către şi de pe site-
urile şi media nedorite, furnizarea de informații
în domeniul reţelelor de calculatoare şi al
dezvoltării de software, servicii de consultanță
în tehnologia informației, servicii software as a
service (SAAS) care oferă software de analiză
pentru afaceri şi rețele pentru gestionarea
reţelelor de calculatoare şi a reţelelor de
telecomunicații, furnizarea securității datelor,
monitorizarea performanței rețelei şi colectarea
şi analizarea datelor de utilizare a rețelei şi a
datelor despre activitatea clienților.

───────

(210) M 2020 07637
(151) 23/10/2020
(732) ORIZONT BUSINESS

INTELLIGENCE SRL, BD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 29A, AFI
TECH PARK 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ZENOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.17; 16.01.17; 16.01.25;
29.01.12

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

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, 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, magneţi, materiale înregistrate,
aparate didactice, biocipuri, agende electronice,
amplificatoare de control, amplificatoare
de distribuție, aparate și instrumente
multimedia, aparate de programare a
timpului, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru IT/AV și telecomunicații,
codificatoare, decodoare, digitizoare, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, echipamente
de procesare a semnalelor digitale,
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echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date,
echipamente de comunicare, echipamente
din domeniul tehnologiei informaționale și
audiovizualului, echipamente pentru colectarea
de date, organizatoare electronice, software,
aplicații software descărcabile, software
antispyware descărcabile, platforme de software
colaborative (software), pachete de software,
hardware ethernet, hardware pentru calculator,
componente hardware cu memorie, componente
hardware pentru calculatoare, hardware pentru
realitate virtuală, calculatoare și hardware de
calculator, chei hardware USB (adaptoare de
rețea fără fir), componente hardware pentru VPN
(rețele private virtuale), componente hardware
pentru wan (rețea zonă extinsă), dispozitive
cu memorie tampon (hardware de calculator),
drivere software pentru dispozitive electronice
care permit hardware-ului de calculator și
dispozitivelor electronice să comunice unele
cu altele, hardware conectabil prin magistrală
serială universală (USB), hardware de calculator
folosit la ingineria de software asistată de
calculator, hardware de calculator pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, hardware de
calculator pentru accesare și transmisie de
date la distanță, hardware pentru lan (rețea
locală de operare), hardware pentru rețele
de calculatoare, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, firmware descărcabil,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru firewall-uri pentru
calculatoare, aplicații descărcabile de birou
și de întreprindere, aplicații de calculator
descărcabile educative, aplicații de calculator
descărcabile pentru comenzi auto, aplicatii
mobile, aplicații mașină-mașină (M2M), aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, aplicații mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, aplicații descărcabile
pentru fluxul de lucru, aplicații descărcabile
pentru circuite specifice integrate, procesoare
pentru aplicații, aplicații descărcabile software
pentru roboți descărcabile, aplicații software
pentru web descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, aplicații software de
tipul business intelligence, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații descărcabile
pentru recuperarea de informații, software de
aplicații de calculator, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, software de calculator

folosit ca interfață de programare a aplicațiilor
(API), software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru servere
de aplicații, software de comunicare, rețelizare
și rețele sociale, servere pentru găzduirea site-
urilor web, unități de stocare (SSD), stocare în
rețea (NAS), publicații electronice descărcabile,
software pentru optimizarea motoarelor de
căutare, publicații electronice înregistrate pe
suport computerizat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare de afaceri, asistență
comercială privind crearea de întreprinderi
comerciale, servicii de relocare pentru
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, servicii pentru dezvoltarea
strategiei de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii on-line de colaborări de
afaceri în rețea, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, servicii de afișaj, campanii de marketing,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing furnizate prin
intermediul rețelelor digitale, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, studii privind imaginea
companiei, servicii de comenzi online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, abonamente la
servicii de baze de date prin telecomunicaţii,
administrarea vânzărilor, analiză de preț,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
publicații electronice descărcabile, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile, servicii de vânzare cu ridicata
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în legătură cu materiale educaționale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, pregătire de
publicații publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, organizarea și coordonarea de
licitații, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare.
41. Servicii de scriere pentru bloguri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de
texte decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
consultanță editorială, furnizare de publicații
on-line nedescărcabile, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, publicare
de cărți, publicare de broșuri, publicare de
afișe, tehnoredactare computerizată electronică,
furnizarea de informații referitoare la activitatea
editorială, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de materiale educative,
publicare de manuale de instruire, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de periodice și
cărți în format electronic, servicii de publicare
on-line, servicii de publicare electronică,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, furnizare de
cursuri educaționale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente
educative, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de

ateliere de lucru (instruire), producția de
muzică, producția de spectacole în direct,
producția de emisiuni radiofonice, producția
de filme cinematografice, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în întreținerea
calculatoarelor, instruire în inginerie electrică,
servicii de instruire în vânzări, instruire în
operarea sistemelor software, instruire în
domeniul administrării afacerilor, coordonare
de cursuri de instruire, instruire în domeniul
operării sistemelor informatizate, transfer de
know-how (instruire), instruire în proiectarea
de sisteme software, instruire în domeniul
reparării de calculatoare, instruire în domeniul
operării circuitelor integrate, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, editare de publicații
altele decât cele publicitare, publicare de
materiale și publicații tipărite, împrumut de
cărți și publicații periodice, furnizare de
publicații electronice altele decât cele publicitare,
publicare de publicații periodice, cursuri
educaționale referitoare la automatizare.
42. Servicii IT, servicii de proiectare,
servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, actualizarea paginilor web
pentru terți, administrare de servere, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
autentificarea datelor prin tehnologia blockchain,
cercetare în domeniul tehnologiei informației,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, creare de platforme
informatice pentru terți, consultanță cu privire
la securitatea pe internet, consultanță cu privire
la securitatea datelor, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul hardware-ului de calculator,
consiliere și consultanță privind aplicațiile pentru
rețele de calculatoare, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, proiectare,
creare și programare de pagini web, întreținere
de software de prelucrare a datelor, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, managementul proiectelor it,
inginerie informatică, închirierea hardware-ului
și facilităților pentru calculator, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), proiectare și
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, securitate, protecție și reconstituire
IT, servicii de securitate a datelor paravane
de protecție (firewall), software ca serviciu
(SAAS), platformă ca serviciu (PAAS) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
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platformă ca serviciu (PAAS), design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, consultanță în materie de design web,
dezvoltare și proiectare de suporturi digitale
pentru sunet și imagine, remedierea problemelor
la software de calculator (suport tehnic),
întreținere, reparații și actualizare de software,
control de calitate pentru servicii, consultanță
privind asigurarea calității, testare de hardware
de calculator, închirierea de hardware de
calculator, configurare de hardware de calculator
folosind software, cercetare privind dezvoltarea
de hardware de calculator, consultanță în
materie de hardware de calculator, găzduire de
server, găzduire de portaluri web, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de conţinut digital,
găzduire de platforme pe internet, serviciu privat
de furnizare de găzduire cloud, serviciu public
de furnizare de găzduire cloud, găzduire și
închiriere de spațiu de memorie pentru site-
uri web, stocare de date, servicii de design de
brand, localizare și marcare a amplasamentelor
conductelor, cablurilor sau firelor din rețelele
subterane ale serviciilor de utilități publice,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale
și bloguri online, furnizare de acces temporar
la program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea și publicarea de jurnale
și bloguri personale online, implementarea
de programe de calculator în rețele,
cercetare privind automatizarea computerizată a
proceselor administrative, cercetare referitoare
la automatizarea computerizată a proceselor
tehnice, cercetare referitoare la automatizarea
computerizată a proceselor industriale.

───────

(210) M 2020 07638
(151) 23/10/2020
(732) RALUCA-IOANA VORNICEL,

CALEA GIULEŞTI, NR.29,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060275,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANA DUMITRESCU, STR.
BISERICA AMZEI, NR. 25, ET.4,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL,
BD CAROL NR. 5, SC. B, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MOVEMENT STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
41. Activități sportive, activități sportive și de
recreere, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizarea de instruire, instruire în gimnastică,
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
pentru menținerea condiției fizice, instruire în
pilates, instruire pentru antrenamentul în circuit,
instruire în materie de educație fizică, furnizare
de cursuri de instruire online, servicii de
instruire pentru menținerea formei fizice, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de instruire privind menținerea formei
fizice, organizare și coordonare de demonstrații
în scopuri de instruire, antrenament sportiv,
activități sportive, sport și fitness, servicii de
educație sportivă, servicii sportive și de fitness,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport.

───────
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(210) M 2020 07639
(151) 23/10/2020
(732) SC FORTUNA FIRE & GUARD

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)
FORTUNA FIRE & GUARD

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite dee către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 07640
(151) 23/10/2020
(732) SC FREIA FIRE & SECURITY

SRL, CLADIREA C09, CAMERA
1, ET. 2, AP.1, SAT MOINESTI,
FERMA POPRICANI, JUD. IAŞI,
POPRICANI, 707380, IAȘI,
ROMANIA

(540)
FREIA FIRE & SECURITY

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

45. Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii
personale şi sociale oferite dee către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2020 07641
(151) 23/10/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIDE PUDRA INSTANT
INSTANT POWDER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.04; 26.01.18;
29.01.14

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

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

3. Preparate pentru spălare şi alte substanţe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate
pentru îngrijirea, tratamentul și înfrumusețarea
tesaturilor, balsamuri pentru ţesături, balsam
potențiator pentru ţesături, săpunuri de uz
casnic.

───────
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(210) M 2020 07643
(151) 23/10/2020
(732) SC AUTO MAINTENANCE

SRL, COMUNA GOLEŞTI, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
CORECT! RAPID! EFICIENT!

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

37. Întreţinerea şi repararea vehiculelor cu
motor, întreţinerea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului.

───────

(210) M 2020 07645
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CĂLĂRAŞI, NR.172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
DERMACORT SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
chimice (preparate - de uz medical), compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe

farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07646
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.57,
ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CALMO-CARB

SLAVIA PHARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
chimice (preparate - de uz medical), compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
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reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07647
(151) 23/10/2020
(732) AGIL CURIER S.R.L., STR.

ISLAZ NR.2, ET.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Agil Curier

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.15.09; 24.15.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis (R26
G84 B147), albastru deschis (R87
G164 B218), roşu (R237 G50 B55),
albastru cenuşiu (R175 G198 B231)64,
B218

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
dozatoare de bandă adezivă [rechizite de birou],
benzi adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, bannere din hârtie, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru

sticle din carton sau hârtie, fanioane din hârtie,
hârtie carbon, cataloage, suporturi de pahare din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, laminatoare
de documente pentru birou, protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, prosoape din hârtie pentru faţă, dosare
[rechizite de birou], steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie/învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii/dosare din plastic
pentru hârtii, bibliorafturi pentru manipularea
foilor detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ ghiduri
(manuale), buletine informative (tipărite), agende
(tipărite), rechizite de birou, cu excepţia mobile,
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalaje (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), broşuri, funde de
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie pentru
utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale,
hârtie pentru canapelele de examinare medical,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, cărţi de scris sau de colorant, materiale
de scris.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, genţi pentru
sporturi, genţi de plajă, etuiuri pentru cărţile de
vizită, dosare de conferinţă/mape de conferinţă,
portofele, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), rucsacuri/ genţi de
spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, seturi de voiaj (din piele),
huse de umbrele, genţi de cosmetice, nedotate,
sacoşe de cumpărături cu roti.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale.
38. Servicii de telecomunicaţii, trimiterea de
mesaje, transmiterea e-mailurilor
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, livrarea
ziarelor/livrarea de ziare, depozitarea fizică a
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datelor sau documentelor stocate electronic,
furnizarea de informatii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor
de depozitare, furnizarea de informaţii
despre transport, umplerea bancomatelor cu
numerar, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), distribuirea de
energie, rezervări de transport, închirierea de
depozite, închirierea de maşini, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, cărăuşie, servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poştală, livrarea
de flori, servicii de transportator (expeditor) de
mărfuri, livrarea de mesaje, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, operaţiuni de încărcare-
descărcare, logistica transporturilor, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am.))/servicii de
agenţie de transport, împachetarea bunurilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
transfer de know-how (instruire).

───────

(210) M 2020 07648
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI NR. 172, BL.
57, ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
KETODERM SLAVIA PHARM

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
chimice (preparate - de uz medical), compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de

uz dermatologic, preparate farmaceutice in
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07649
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, STR.

CALEA CĂLĂRAŞI, NR. 172, BL.
57, ET.3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
TROXSAL SLAVIA PHARM

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

5.  Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de uz
dermatologic, preparate
farmaceutice in scop dermatologic, substanțe
farmaceutice dermatologice, preparate chimice
de uz farmaceutic, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate și substanțe
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farmaceutice cu proprietăți analgezice,
preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți antiinflamatoare, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea umflării
picioarelor, preparate farmaceutice pentru
tratarea
afecțiunilor reumatice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, preparate
pe bază de vitamine, minerale, tablete de
uz farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice si
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07650
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
ASPAVIT SLAVIA PHARM

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate

farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────

(210) M 2020 07651
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
CAPSALGIN SLAVIA PHARM

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

3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, preparate
cosmetice de îngrijire a frumuseții, preparate
cosmetice nemedicinale, cosmetice pentru buze,
cremă cosmetică pentru mâini, cremă cosmetică
pentru piele, cremă pentru față care nu este
medicinală, creme cosmetice pentru față și corp,
creme cosmetice pentru piele uscată, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru uz
medical, creme hidratante pentru piele (produse
cosmetice), creme hrănitoare de uz cosmetic,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
și geluri nemedicamentoase pentru picioare,
creme tonifiante (produse cosmetice), geluri de
corp, geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru
prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.

───────
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(210) M 2020 07652
(151) 23/10/2020
(732) HIGHERSELF SRL, STR. VASILE

VOICULESCU NR. 6, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Higher Self

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 05.05.21;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
albastru închis, albastru deschis,
galben, alb, roșu

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
saloane de coafură, consiliere cu privire la
produse cosmetice, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de epilat
cu ceară, servicii de eliminarea celulitei,
servicii de electroliză cosmetică, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor
în vederea renunțării la fumat, servicii de
acupunctură, chiropractică, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță în nutriție,
asistență sanitară în legătură cu terapia
de relaxare, fizioterapie, controale medicale,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
cu pietre calde, hipnoterapie, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
recomandări în materie de alergii, reabilitarea
pacienților în urma abuzului de substanțe,
reabilitare fizică, planificare de programe
de scădere în greutate, pilates terapeutic,
orientare dietetică și nutrițională, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
reflexologie, servicii clinice homeopatice, servicii

de aromaterapie, servicii de baie termală pentru
sănătate, servicii de crioterapie, servicii de
fizioterapie, servicii de drenaj limfatic, servicii
de dietetică, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii de meditație, servicii de
masaj la picioare, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii farmaceutice, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii de teste de condiție fizică, asistență
medicală, consultații medicale, consultanță
medicală pentru alegerea corectă de scaune
cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, asistență psihologică, consiliere
psihologică, consultații psihiatrice, servicii de
psihologie, psihiatrie, psihoterapie, consiliere
medicală în legătură cu stresul, masaj în
domeniul sporturilor, informații referitoare la
masaj, asistență sanitară în legătură cu masaje
terapeutice, terapie logopedă, terapie prin artă,
terapie asistată de animale, servicii de terapie
luminoasă, terapie cu unde de șoc, servicii
de terapie cu ventuze, servicii de terapie a
insomniei, furnizare de centre de recuperare
fizică, servicii medicale.

───────

(210) M 2020 07653
(151) 23/10/2020
(732) CALIN COMPANY JUNIOR SRL,

B-DUL DACIA NR. 14, BL. SB 3, ET.
5, AP. 17, CAM. 2, JUD. IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ghemotoc ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.25; 18.05.01; 18.05.05;
22.01.25; 29.01.15
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(591) Culori revendicate:roșu, albastru, violet,
verde, albastru , galben, mov, maro,
roz, portocaliu, alb

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

18. Genţi pentru camping, genţi, genţi de
plajă, îmbrăcăminte pentru animale, huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, genţi de
mână, plase pentru cumpărături, umbrele de
soare, portofele, port-bebe, poşete, rucsacuri
rigide (ghiozdane japoneze pentru şcoală),
hamuri pentru ghidarea copiilor, rucsacuri/
genţi de spate, ghiozdane şcolare/genţi pentru
şcoală, rucsac cu chingi pentru transportul
bebeluşilor, marsupii pentru transportul copiilor,
geamantane, geamantane cu roţi, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele).
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile/pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii, saltele pentru schimbarea bebeluşilor,
coşuri pentru copii/leagăne, articole pentru pat,
cu excepţia lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru
animalele de gospodărie, paturi, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, perne
de sprijin, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, cutii din lemn sau
plastic, bare de protecţie pentru pătuţurile de
copii, altele decât lenjeria de pat, cutii pentru
jucării, agăţători pentru haine/agăţători pentru
îmbrăcăminte, cârlige de agăţat, nemetalice/
cârlige, nemetalice, pentru suporturile de haine,
cuiere, pătuţuri pentru copii, huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), perne (de sprijinit,
de divan), cărucioare de servit cina (mobilă),
suporturi de prezentare, opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, scaune înalte
pentru bebeluşi, paturi hidrostatice, nu cele
pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, premergătoare, obiecte
publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, landouri moses, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
perne pentru animalele de companie, rame
pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar, ecrane
de protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane
de protecţie (mobilă), scaune/bănci (scaune),

covoraşe de dormit/saltele de dormit, canapele,
scaune cu trepte, nemetalice, cărucioare
de servit ceaiul, cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă)/mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), platforme pentru
schimbarea bebeluşilor montate în perete,
dulapuri de haine, clopoţei de vânt (decoraţiuni),
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic.
25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), pantaloni
pentru bebeluşi (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie,
halate de baie, căşti de baie, slipuri de baie/
pantaloni scurţi de baie, costume de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din
hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie,
şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte de
pus la gât), sutiene, şepci (articole pentru
acoperirea capului), articole de îmbrăcăminte
pentru gimnastică, paltoane, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarbă esparto(espadrile),
încălţăminte, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, jachete (îmbrăcăminte), chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(îmbrăcăminte), costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, pijamale, sandale, pantofi,
cămăşi cu mânecă scurtă, furouri (lenjerie de
corp), pantofi de sport.
28. Saltea de joacă pentru bebeluși, jocuri de
table, genți special concepute pentru schiuri
şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri,
jocuri pe tablă, blocuri de construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, plase pentru fluturi, capse
pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
jocuri de şah, table de şah, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, discuri pentru
sporturi, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
discuri zburătoare (jucării), jocuri, aparate pentru
jocuri, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, mah-jong, bile de sticlă pentru
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jocuri, măşti (obiecte de divertisment), păpuşi
matrioska, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, pachinko, plăci de padelă,
jocuri de societate, tuburi de confeti pentru
petreceri (articole cu caractere de noutate
pentru petreceri), capse cu percuţie (jucării),
piñatas, baloane pentru joacă, mingi/bile de
joacă, cărţi de joc, jucării de plus, jucării de
pluş cu păturică ataşată, jocuri portabile cu
ecrane cu cristale lichide, jocuri portabile şi
jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate,
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, păpuşi marionete, quoits,
zornăitoare (obiecte de divertisment), vehicule
de jucărie cu telecomandă, jocuri cu inele,
căluţi balansoar, patine cu rotile, machete
de vehicule la scară, seturi de machete la
scară (jucării), scutere (jucării), popice (jocuri),
topogane (obiecte de divertisment), bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), jucării umplute,
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, ursuleţi de plus, măşti
de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu aer
de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri, maşini
de jucărie, machete de jucărie, case de jucărie
pentru copii, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetic, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii

de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi: demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate cu plata per click,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziționarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
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menţinerea informațiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
41. Antrenare(instruire), organizarea și
susținerea conferințelor, distribuție de filme
transfer de know-how (intruire), regizarea de
filme altele decât publicitare, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, producții de film,
altele decât producții publicitare, furnizarea
de filme, nedescarcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea de excursii cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
și fitness), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescarcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescarcabile,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educaționale, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), fotografie, instruire practică
(demonstrații), prezentarea prestațiilor live,
publicarea de texte altele decât textele de
publicitate, publicarea cărților, producția de
programe radio și de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, picturi pe față, educație religioasă,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de echipament sportiv cu excepția
vehiculelor, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, servicii de agenție de bilete
(divertisment), închirerea de jucării, meditații,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât
cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07655
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 06, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

01 HEPAVEN slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru, mov, roșu,
roz

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

3. Alifii de uz cosmetic, alifii, unguente
(nemedicinale), produse astringente de uz
cosmetic, balsamuri de buze cu procție
solară (cosmetice), balsamuri pentru piele
(nemedicinale), concentrate hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru buze, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
pentru față care nu este medicinală, creme
cosmetice pentru față și corp, creme cosmetice
pentru piele uscată, creme de îngrijire a pielii,
altele decât cele pentru uz medical, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme si geluri
nemedicamentoase pentru picioare, creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri de corp,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, geluri hidratante (produse cosmetice),
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
preparate hidratante (cosmetice), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
balsamuri nemedicinale pentru picioare produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse și preparate nemedicinale pentru
prevenirea umflării picioarelor, unguente de uz
cosmetic.
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───────

(210) M 2020 07656
(151) 23/10/2020
(732) KEMCRISTAL S.R.L., STR.

MUNCII NR. 51, JUD. CALARASI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

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

(540)
KEMFERAL

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, cloruri, cloruri de
metal, produse chimice pentru purificarea apei,
substanțe pentru tratarea apei, soluții pentru
tratarea apei, preparate pentru tratarea apei,
compoziții chimice utilizate pentru tratarea apei.

───────

(210) M 2020 07657
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, BL. 57, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Scobusal slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.16; 02.01.23;
19.13.21; 29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru, verde, alb, roșu (Pantone 185
C), gri, roz

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv.

───────
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(210) M 2020 07658
(151) 23/10/2020
(732) SLAVI GHEORGHIEV, CALEA

CALARASI NR. 172, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NUMARUL
7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Diclosal slavia pharm

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 02.07.01; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17

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

5. Alifii medicinale, analgezice de uz
medical, antibiotice sub formă de loțiuni,
balsam analgezic, balsamuri analgezice
medicamentoase, pentru mai multe scopuri,
preparate chimice de uz medical, compoziții
farmaceutice, creme analgezice de uz topic,
creme de corp (medicinale), creme pentru
ameliorarea durerii, creme pentru picioare
(medicamentoase), produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale drajeuri
(medicamente), dropsuri de uz medical, geluri
de corp de uz farmaceutic, geluri de masaj
de uz medical, loțiuni de piele medicinale,
medicamente, produse farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice de
uz dermatologic, preparate farmaceutice în
scop dermatologic, substanțe farmaceutice
dermatologice, preparate chimice de uz
farmaceutic, preparate farmaceutice pentru uz
uman, preparate și substanțe farmaceutice cu
proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
produse și preparate farmaceutice pentru
prevenirea umflării picioarelor, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, suplimente alimentare, suplimente
alimentare medicinale, preparate pe bază
de vitamine, minerale, tablete de uz
farmaceutic, unguente de uz farmaceutic,
unguente medicinale, produse farmaceutice și
medicamente pentru tractul-digestiv

───────

(210) M 2020 07659
(151) 23/10/2020
(732) FAGIA S.R.L., SAT MALAIA NR.

419, JUDEȚUL VÂLCEA, COM.
MALAIA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

FAGIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, construcții transportabile, nu din
metal, plăci de lemn, plăci din lemn, plăci
de lemn pentru construcție, plăci de lemn
pentru podele, cherestea modelată, cherestea
brută, cherestea pentru structuri, panouri din
cherestea, cherestea pentru construcții, plăci din
particule de cherestea, produse de tâmplărie
din cherestea utilizate în construcții, panouri
din lemn, panouri din fibră lemnoasă, panouri
acustice din lemn pentru pereți, panouri
de construcții realizate din lemn și rășini
hidroizolante, uși din lemn, tocuri din lemn pentru
uși, uși confecționate din lemn pentru clădiri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, mobilier din lemn, panouri de lemn
pentru mobilier, panouri decorative din lemn
(mobilier), uși din lemn pentru mobilier, uși
prefabricate din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, scări din
lemn, scări fabricate din lemn, scări pliabile
confecționate din lemn.
22. Rumeguș de lemn
31. Copaci și produse forestiere, produse
forestiere brute, produse forestiere brute și
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neprocesate, culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere brute și
neprocesate.
39. Transport de marfă, transport terestru de
marfă, depozitare de marfă după transport,
depozitare anterioară tranzitului de marfă,
depozitare de marfă înainte de transport, servicii
de transport de marfă, servicii de transport rutier
de marfă, transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
40. Servicii privind tăierea și prelucrarea
lemnului.
41. Activități sportive, organizarea turneelor
sportive, furnizarea instalațiilor sportive,
exploatarea instalațiilor sportive, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, organizarea de
competiții sportive, organizarea de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive,
exploatare de locații sportive, activități sportive
și culturale, activități sportive și de recreere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, pregătire cu privire la activități sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de baze sportive pentru schi, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, pregătire în schiere
(instruire), închiriere de echipamente de schi,
furnizarea de pârtii de schi, servicii de recreere
legate de practicarea schiului.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2020 07660
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Benice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

10. Pulsometre, aparate pentru vibromasaj,
aparate cu vibrații pentru masaj, aparate de
masaj, aparate de masaj acționate electric,
dispozitive pentru masajul corporal, aspiratoare
nazale, centuri abdominale, pompe de sân,
biberoane, protecții pentru biberoane, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
dispozive de închidere pentru biberoane, suzete
și tetine pentru bebeluși, centuri pentru gravide,
jucării erotice, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
dispozitive pentru mobilitate, echipament pentru
exerciții fizice, scaune pentru necesități, aparate
pentru utilizare de către pacienți cu colostomie,
instrumente de masaj manual, aparate și
instrumente medicale și veterinare, termometre
de uz medical.

───────
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(210) M 2020 07661
(151) 23/10/2020
(732) CONSTANTIN-CIPRIAN DABIJA,

STR. ANTON SÎRBU NR. 57,
JUDEȚUL VASLUI, HUŞI, VASLUI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

R REGALLIA

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din
hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru
gătitul la microunde, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, table de scris, schiţe, planuri, suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane
din hârtie, calendare (tipărite), carton pentru
ambalat, tuburi din carton, carduri, cartele
nemagnetice, cataloage, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori), suporturi de pahare din hârtie,
benzi desenate, culegare, pungi conice din
hârtie, coperţi (papetărie), învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, instrumente pentru desen,

seturi pentru desen, peniţe pentru desen, rigle
pentru desen, plăci de gravură, gravuri, plicuri
(papetărie), gravuri obţinute prin acvaforte,
prosoape din hârtie pentru faţă, figurine din
papier mâché (pastă de hârtie), statuete din
papier mâché (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), materiale filtrante din hârtie, steguleţe
din hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori
din hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, saci de gunoi din
hârtie sau plastic, hărţi geografice, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), şerveţele din hârtie, cutii
de pălării din carton, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile, bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), manuale
(ghiduri), ghiduri (manuale), suporturi pentru
paharele de bere, felicitări muzicale (tipărite),
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, agende, ambalare
(amortizare, umplutură) materiale din hârtie
sau carton, materiale de căptuşire din hârtie
sau carton, umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe [papetărie], suporturi pentru
pagini, tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele de
înregistrat, foi de hârtie (papetărie), filtre din
hârtie pentru cafea, șabloane pentru decorarea
alimentelor și a băuturilor, ecusoane cu nume
(articole de birou), prosoape de hârtie utilizate la
curățenie, penare, cutii pentru stilouri, publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat
sau ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, portrete, timbre poştale, cărţi
poştale, postere, orare tipărite, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit), bicarbonat de
sodiu pentru gătit (sodă alimentară), făină de
orz, mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), hrişcă, procesată, făină
de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos (lipie
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umplută), pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri), caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, altele decât uleiurile esențiale, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie, produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul,
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele, feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare), orez
preparat învelit în alge marine, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucoză pentru uz culinar, gluten
preparat ca produs alimentar, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), şroturi pentru consum uman, halva,
glazură pentru şuncă, batoane de cereale bogate
în proteine, miere, sandvişuri hot dog, orz

decorticat, ovăz decorticat, îngheţată, gheaţă,
naturală sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele medicinale,
orez instant, ketchup (sos), ferment, seminţe de
in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie), pastile (produse
de cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de
palmier, clătite, hârtie comestibilă, paste, sos
pentru paste, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis, clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate),
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
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ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, vin de orz (bere),
bere, must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe, nectaruri de
fructe, nealcoolice, bere de ghimbir, must de
struguri, nefermentat, băuturi izotonice, cvas
non-alcoolic, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, shandy, preparate pentru
fabricarea lichiorurilor non-alcoolice, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală [băuturi], must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, siropuri
pentru băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de
masă, suc de roşii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Servicii de publicitate, managementul şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu hârtie și carton, servicii de comerţ cu articole
de papetărie și accesorii educative, servicii de
comerţ cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de comerţ cu produse de imprimerie,
servicii de comerţ cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de comerţ cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de comerţ cu
alimente semipreparate și snack-uri, servicii de
comerţ cu cafea şi băuturi pe bază de cafea,
servicii de comerţ cu cacao şi băuturi pe bază
de cacao, servicii de comerţ cu ceai şi băuturi
pe bază de ceai, servicii de comerţ cu înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de comerţ cu

sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de comerţ cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii
de comerţ cu semințe procesate, amidon și
produsele acestora și drojdie, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie, servicii de comerţ
cu preparate alimentare, servicii de comerţ cu
biscuiţi şi fursecuri, servicii de comerţ cu pâine
şi produse de panificaţie, servicii de comerţ
cu produse de patiserie, servicii de comerţ
cu torturi şi prăjituri, servicii de comerţ cu
ciocolată, servicii de comerţ cu deserturi, servicii
de comerţ cu preparate coapte, servicii de
comerţ cu dulciuri, servicii de comerţ cu bere și
produse de bere, servicii de comerţ cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de comerţ
cu băuturi nealcoolice, servicii de comerţ cu
cidru, nealcoolic, servicii de comerţ cu cocktail-
uri, nealcoolice, servicii de comerţ cu băuturi
energizante, servicii de comerţ cu sucuri de
fructe, servicii de comerţ cu suc de fructe, servicii
de comerţ cu nectaruri de fructe, nealcoolice,
servicii de comerţ cu bere de ghimbir, servicii
de comerţ cu must de struguri, nefermentat,
servicii de comerţ cu băuturi izotonice, servicii
de comerţ cu limonade, servicii de comerţ cu
apă lithia (bogată în litiu), servicii de comerţ
cu apă minerală (băuturi), servicii de comerţ cu
must, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
pe bază de suc de fructe, servicii de comerţ cu
băuturi nealcoolice pe bază de miere, servicii
de comerţ cu băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, servicii de comerţ cu
băuturi sportive bogate în proteine, servicii de
comerţ cu băuturi pe bază de orez, altele decât
substituenţii de lapte, servicii de comerţ cu sifon,
servicii de comerţ cu şerbeturi (băuturi), servicii
de comerţ cu sorbeturi (băuturi), servicii de
comerţ cu smoothie-uri, servicii de comerţ cu
apă carbogazoasă, servicii de comerţ cu băuturi
răcoritoare, servicii de comerţ cu siropuri pentru
băuturi, servicii de comerţ cu siropuri pentru
limonadă, servicii de comerţ cu ape de masă,
servicii de comerţ cu suc de roşii (băutură),
servicii de comerţ cu sucuri de legume (băuturi),
servicii de comerţ cu ape (băuturi), servicii de
comerţ cu băuturi din zer, servicii de comerţ
cu materiale educative, servicii de comerţ în
legătură cu software şi aplicaţii software.
39. Închirierea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
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unei aplicații online, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, închirierea
de vitrine de vin electrice, însoţirea turiştilor,
livrarea de flori, închirierea congelatoarelor,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
servicii de agenţie de transport, transportul
de mărfuri, împachetarea cadourilor, servicii
de alimbare, livrarea de mesaje, închirierea
autocarelor, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, închirierea locurilor de parcare,
transportul de pasageri, închirierea de frigidere,
închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operaţiuni de
încărcare-descărcare, servicii de depozitarea de
bunuri, servicii de depozitare, înmagazinare,
furnizarea de informaţii cu privire la serviciile
de depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, servicii de transport,
transportul turiştilor, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, furnizarea de informaţii despre
transport, rezervări de călătorie, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite, împachetarea bunurilor.
41. Academii (educaţie), spectacole
cinematografice/spectacole de cinema, servicii
de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
de corespondenţă, transfer de know-how
(instruire), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, examinări referitoare la educaţie,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), organizarea şi
susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut ale bibliotecii,
servicii de bibliotecă mobilă, închirierea
de filme, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de

expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, pictură pe faţă, educaţie religioasă,
organizarea şi susţinerea de seminarii, producţia
de spectacole, compunerea de melodii,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea
de petreceri (divertisment), fotografie, instruire
practică (demonstraţii), prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, producţia de programe radio
şi de televiziune, furnizarea facilităţilor de
recreere, furnizarea de informaţii cu privire la
activităţile recreaţionale, furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri
de divertisment sau culturale, servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, servicii de
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
producţii de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), meditaţii, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire),
recalificare vocaţională (instruire), organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-
urilor web, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software pentru
calculatoare, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, servicii externalizate furnizate în
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domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de locuinţe pentru
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de cofetărie.

───────

(210) M 2020 07662
(151) 23/10/2020
(732) MECANISMO GROUP SRL, STR.

LT. OVIDIU BALEA 1, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300410, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

A t amdetradus.ro

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb (HEX#ffffff),
negru (HEX#000000), roșu
(HEX#cc0000)

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

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

───────

(210) M 2020 07663
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR NR. 2, JUDEȚUL SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

RUNDONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Echipament (mașini) pentru măturare,
curățare și spălare, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
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mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare
și suflante pentru mașini, roboți industriali,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
pompe de aer, mașini de curățare prin
aspirare [aspiratoare], mașini de aspirare pentru
curățarea de impurități, mașini de sudură, lămpi
de sudura, mașini de sudură cu arc electric,
mixere electrice de uz casnic, imprimante 3D,
stilou de imprimare în 3D, pompe pentru acvarii,
pompe de aerare pentru acvarii, mașini de
tăiat pâine, perii pentru aspiratoare, accesorii
pentru aspiratoare de praf, pentru pulverizare
de parfumuri și dezinfectante, pompe centrifuge,
aparate de curățat cu aburi, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini și aparate
electrice de curățat, mașini de tăiat, mandrine
pentru burghie electrice, burghie pneumatice,
burghie pentru bormașină, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, pistoale
de lipit electrice, mașini electrice de găurit fără fir,
instrumente agricole, altele decât cele acționate
manual, mașini de spălat cu presiune, mașini
de călcat, scule manuale acționate în alt mod
decât manual, mașini de tocat carne (aparate
acționate electric) de uz gospodăresc, mașini de
etichetat, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne (mașini electrice), curățitoare electrice cu
înaltă presiune, mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, foarfeci electrice, mașini de
lipit, lămpi de lipit, echipament de lipit și
sudură, mașini și dispozitive de lipit și sudură,
vinciuri, mașini de spălat, aspiratoare pentru
automobile, saci pentru aspiratoare, aspiratoare
pentru curățarea umedă, ventilatoare electrice
pentru aspiratoare, aspiratoare pentru curățarea
suprafețelor, filtre de praf pentru aspiratoare,
duze de aspirație pentru aspiratoare, tuburi
pentru aspiratoare de praf, supape aspiratoare
pentru compresoare de aer, torțe de sudură,
aparate de sudură cu plasmă, dispozitive
de sudură cu laser, aparate de sudură prin
difuzie, aparate electrice de sudură, alternatoare
electrice pentru vehicule terestre, amortizoare de
zgomot ca piese pentru sisteme de evacuare
pentru vehicule, mașini automate pentru ambalat
alimente, instalații pentru spălarea automată
a vehiculelor, filtre de aer pentru motoarele
automobilelor, pistoale automate robotizate de
pulverizare pentru vopsit, ciocane de lipit
electrice, ciocane electrice, aparate de lustruit

pantofii, electrice, râșnițe de cafea electrice,
aparate electrice pentru spălat, aspiratoare fara
cablu, degresoare (electrice), mașini și aparate
electrice pentru ceruit, aspiratoare verticale,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
lance de stropit care se atașează la mașini
de spălat cu presiune pentru curățare, mașini
combinate de spălare și periere, mașini cu
abraziune pentru curățare, mașini de călcat
și prese de rufe, mașini de spălat covoare,
mașini de spălat vase, mașini pentru curățenie
și curățare în exterior, mături electrice, mopuri
electrice cu aburi, mașini de pulverizat, mori
și mașini de râșnit, mașini electrice de cusut,
curăţitoare electrice pentru ţevi.

───────

(210) M 2020 07664
(151) 23/10/2020
(732) PENTAROM SRL, STR. NEGRU

VODA NR.225, JUDEȚUL ARGEȘ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PENTAROM

(531) Clasificare Viena:
26.05.01; 26.05.12; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
blistere pentru ambalat, hârtie de ambalaj,
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carton de ambalat, recipiente din carton pentru
ambalat, recipiente din hârtie pentru ambalare,
ambalaj de carton, ambalaj din plastic, material
plastic pentru ambalat, materiale de împachetat
confecţionate din hârtie, materiale de ambalat
din carton, materiale pentru ambalat, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale pentru ambalat din
hârtie, tipărite, materiale plastice pentru ambalaj,
recipiente pentru ambalare din hârtie pentru
uz industrial, cutii pliabile din carton pentru
ambalare, cutii din carton pentru ambalare
vândute în formă asamblată, cutii din carton
(pentru ambalare industrială), cartoane pentru
împachetare, cutii de expunere din carton.
32. Apa, ape minerale şi gazoase.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ambalaje si
materiale pentru ambalat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu apa, ape
minerale si gazoase, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2020 07665
(151) 23/10/2020
(732) PENTAROM SRL, STR. NEGRU

VODA NR.225, JUDEȚUL ARGEȘ,
CAMPULUNG, ARGEȘ, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IEZER APĂ NATURALĂ
MICROBIOLOGIC PURĂ

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 05.03.14; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
32. Apa, ape minerale şi gazoase.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu apa, ape
minerale si gazoase.

───────

(210) M 2020 07666
(151) 23/10/2020
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VISINILOR, NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNADIE, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

VGR NAVIGATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

8. Arme ascuțite și contondente de mână,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal
(ustensile de mană), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
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brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, făraşe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.

───────

(210) M 2020 07667
(151) 23/10/2020
(732) BELLES MARKS LTD, DRAMAS

12, LARNACA, 7101, CIPRU
(740) AGENTIA DE PROPRIETATE

INDUSTRIALA APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Răsărit din natură,

desăvârșit cu pasiune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
cidru alcoolic.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de comerț
cu amănuntul online, servicii de comert cu
ridicata, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, informare cu privire la produse
de consum, servicii de agenții de import și
export, servicii de mediere și negociere cu
privire la afaceri, servicii de comandă, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți, servicii de abonament, relaţii publice,
închirierea spaţiului publicitar, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole în scopuri
promoţionale.
43. Restaurante şi cazare temporară, servicii
hoteliere, servicii de bar, servicii de alimentaţie
publică, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 07668
(151) 23/10/2020
(732) MARIA-DIANA PAȘCAN, STRADA

VOINICENILOR NR. 15, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Danuca Toys

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.03

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

28. Jucarii din material textil, păpuşi, păpuși
din material textil, paturi pentru păpuşi, case
de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, clopoţei pentru pomul de Crăciun,
măşti de carnaval, păpuşi matrioska, măşti
(obiecte de divertisment), jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, jucării de
pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,
păpuşi marionete, jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, ornamente pentru pomul de
Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de jucarii din material
textil, jucarii, păpuși, păpuși din material textil,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, clopoţei pentru pomul de
Crăciun, măşti de carnaval, păpuşi matrioska,
măşti (obiecte de divertisment), jucării cu
caracter de noutate pentru petreceri, jucării cu
caracter de noutate pentru a face glume, jucării
de pluş, jucării de pluş cu păturică ataşată,

păpuşi marionete, jocuri, jucării şi obiecte de
divertisment (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al cataloagelor cu
comandă prin poştă, prin pagina web si prin
mijloace electronice, publicitate în legatură cu
jucarii din material textil, jucarii, păpuși, păpuși
din material textil, păpuşi marionete, jocuri,
jucării şi obiecte de divertisment prin pagina web,
facebook, lanț de magazine, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor.

───────

(210) M 2020 07669
(151) 23/10/2020
(732) SC SAPORE DI BOSCO SRL,

STRADA PRINCIPALĂ NR. 215,
JUD. MURES, CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SB SAPORE di BOSCO
TRUFE MACINATO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.09.21; 25.01.15

(591) Culori revendicate:auriu, maro, maro
deschis, negru, alb

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

29. Trufe conservate, brânzeturi cu trufe,
produse tartinabile pe bază de trufe (creme de
trufe), pastă de trufe, uleiuri pe bază de trufe,
trufe uscate (ciuperci comestibile).
30. Trufe de ciocolată, miere cu trufe, trufe
(produse de cofetărie), paste făinoase cu trufe,
trufe cu rom (produse de cofetărie), sosuri pe
bază de cremă de trufe.
31. Trufe proaspete.
35. Regruparea în avantajul terţilor pentru trufe
proaspete, trufe conservate, brânzeturi cu trufe,
produse tartinabile pe bază de trufe (creme
de trufe), pastă de trufe, uleiuri pe bază de
trufe, trufe uscate (ciuperci comestibile), trufe
de ciocolată, miere cu trufe, trufe (produse de
cofetărie), paste făinoase cu trufe, trufe curom
(produse de cofetărie), sosuri pe bază de cremă
de trufe (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin mijloace electronice, prin intermediul site
urilor web, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la trufe proaspete, sosuri pe bază
de cremă de trufe, publicitate, publicitate online,
consiliere consumatori, servicii de comerț cu
ridicata al fructelor și legumelor.

───────

(210) M 2020 07670
(151) 24/10/2020
(732) MI VIDIS, STR. HANCIUC NR. 36,

MEZANIN, AP. 21, JUD. IASI, IASI,
700350, IAȘI, ROMANIA

(540)

VIDIS all about eye care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 07671
(151) 24/10/2020
(732) SC EURO NARCIS SRL, STR.

MURESULUI NR. 1A, JUD.
MURES, NAZNA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ BL. 21, AP. 44, JUD.
MURES, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAISTOR Proiectează.
Construiește. Repară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

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

clase:
35. Conducerea şi administrarea afacerilor,
publicitate în domeniul de activitate, publicitate
online, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri elemente pentru
îmbinarea lemnului, vincluri de îmbinare, colțare,
plăci de îmbinare, ancore de îmbinare, papuci de
reazem, papuci de grindă, cămășuieli încastrate
și aplicate, plăci multi-cuie, benzi de montaj,
lanțuri comerciale, lanțuri decorative din plastic
și metal, chingi, benzi cu arici, cârlige, carabine
și alte accesorii de prindere, accesorii pentru
porți batante, culisante și autoportante, role,
ghidaje, șine, opritoare, kit-uri de montaj porți,
organe de asamblare, dibluri din plastic și
metal, șuruburi, piulițe, șaibe, cuie, ciocane și
topoare, scule de mână mecanice și electrice,
mașini de găurit, înfiletat, înșurubat, polizoare,
șlefuitoare, drujbe, șurubelnițe, pompe sub
presiune, unelte și accesorii pentru zugrăvit,
trafaleți, cancioc, mistrie, elemente de feronerie,
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balamale, pivoți, mânere, zăvoare, ancore
chimice, spume poliuretanice, cilindri ușă, lacăte,
broaște, șilduri, console decorative, capse și
accesorii pentru confecții și prelate, accesorii
pentru dressing, accesorii pentru mobilier,
centrale termice, cazane termice, țevi, fittinguri,
robineți, radiatoare, termostate mecanice și
electronice, vopsele, lacuri, adezivi, vopsea
spray, uleiuri și soluții pentru gresare, accesorii și
unelte pentru grădinărit (mecanice sau electrice),
pânze de tăiere și șlefuire, burghie, sistepe
pentru acoperișuri, sisteme pentru coșuri de
fum, șemineuri electrice, șemineuri cu bioetanol,
bioetanol, șemineuri cu lemne și peleți, sobe,
accesorii pentru șemineuri, burlane și racorduri,
aeroterme și alte sisteme de încălzire, radiatoare
electrice, convectoare, tencuieli, termoizolații,
baterii și accesorii pentru baie și bucătărie, prize
și întrerupătoare, cabluri electrice, siguranțe,
aparate de măsură și control, aparate de
sudură, truse de scule, compresoare și scule
mneumatice, instalații și accesorii pentru irigații,
parchet, accesorii pentru parchet, gresie și
faianță, hidrofoare, motopompe, motosăpătoare,
paratrăznete, și produse conexe acestora
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de comerț
online de produse diverse, servicii de comerţ cu
ridicata pentru produse diverse.

───────

(210) M 2020 07672
(151) 25/10/2020
(732) SC PLUSS DESIGN HOME SRL,

B-DUL UNIRII NR. 41 A, SC. C, ET.
5, AP. 14, JUD. BACAU, BACAU,
600398, BACĂU, ROMANIA

(540)
SEZAR

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier.
42. Servicii de design interior și exterior.

───────

(210) M 2020 07673
(151) 25/10/2020
(732) ADRIAN SECAL, SAT

FANTANELE, JUDETUL BACAU,
HEMEIUS, BACĂU, ROMANIA

(540)

EDUBUZZ - THINK
OUTSIDE THE BUS!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.05; 20.01.03

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

41. Servicii de ateliere recreative, educație și
instruire, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, educație, prestarea de
servicii de divertisment educativ pentru copii în
centre after-school.

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/07493, clasificarea corectă 

a produselor și serviciilor este:                         
  

Clasa 35: Marketing imobiliar. 
Clasa 36: Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; finanțare imobiliară; 
servicii de agenți imobiliari; servicii de coproprietate imobiliară; consultanță imobiliară; investiții 
imobiliare; servicii imobiliare; afaceri imobiliare; agenții imobiliare; evaluări imobiliare; servicii de 
agenție imobiliară; gestionarea investițiilor imobiliare; servicii imobiliare privind gestionarea 

investițiilor imobiliare; gestionarea proprietăților (imobiliare); managementul proprietăților 
imobiliare; gestiunea bunurilor imobiliare; servicii fiduciare imobiliare; finanțarea creditelor 
imobiliare; evaluarea proprietăților imobiliare; servicii de multiproprietate în domeniul imobiliar 
(servicii imobiliare); servicii ale agentului imobiliar; managementul apartamentelor; închirierea 
apartamentelor. 

 


