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Cereri Mărci publicate în 30/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06614 23/09/2020 S.C. UNIVERSAL MEKKA

MARKET S.R.L.
Mekka market

2 M 2020 06698 23/09/2020 S.C. EDU CLASS S.R.L. Bormasina Magica

3 M 2020 06700 23/09/2020 S.C. AREA GLAM EVENTS
S.R.L,

HOTEL TROTUS

4 M 2020 06702 23/09/2020 S.C. SYNERGA
PHARMACEUTICALS S.R.L.

SYNERGA
PHARMACEUTICALS

5 M 2020 06703 23/09/2020 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

Made by Mountains

6 M 2020 06704 23/09/2020 S.C. ROYAL ESTATES &
BUILDINGS S.R.L.

Made by Nature

7 M 2020 06705 23/09/2020 S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L. Coly

8 M 2020 06706 23/09/2020 DELICON PRODIMPEX aRoma advarata energie a
fructelor

9 M 2020 06707 23/09/2020 GOLDLION COFFEE SRL GOLDLION COFFEE SINCE
2020 Gabriel Pahomi

10 M 2020 06708 23/09/2020 TAV IT MOBILE SERVICE SRL Măcelăria La Tomiţă

11 M 2020 06709 23/09/2020 FILDAS TRADING SRL Assista

12 M 2020 06710 23/09/2020 FILIP-IVAN MIHAI FIMMO Consultantul tău
imobiliar

13 M 2020 06711 23/09/2020 S.C. ISARAN GREEN S.R.L. ISARAN GREEN RESIDENCE

14 M 2020 06712 23/09/2020 S.C. EMANUEL ONLINE MAG
S.R.L.

PEDAVO

15 M 2020 06714 23/09/2020 FLORIN-IOAN ZAMFIR PIP PERFECT IDEEA
PROJECTS

16 M 2020 06715 23/09/2020 TICULESCU CRISTIAN-
RAZVAN

Cardioart

17 M 2020 06716 23/09/2020 FLORIN-IOAN ZAMFIR dfl BUSINESS RESORT

18 M 2020 06717 23/09/2020 CURTEA DE CONTURI CURTEA DE CONTURI A
ROMÂNIEI

19 M 2020 06718 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL optim

20 M 2020 06719 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap high performance

21 M 2020 06720 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap smart as our clients

22 M 2020 06721 23/09/2020 M & M PRODUCT SRL smart wrap the smart green
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 06722 23/09/2020 S.C. WOPA COMMUNICATION

S.R.L.
WOPA

25 M 2020 06724 23/09/2020 SSM SAFETY SOLUTIONS
S.R.L.

SSMSolutions

26 M 2020 06725 23/09/2020 S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L

27 M 2020 06726 23/09/2020 TITLURI QUALITY SRL Gândul GREEN

28 M 2020 06727 23/09/2020 TITLURI QUALITY SRL CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?

29 M 2020 06728 23/09/2020 WEB EDITING DEVELOPMENT
SRL

PROMOTOR

30 M 2020 06729 23/09/2020 WEB EDITING DEVELOPMENT
SRL

LIGA BUNĂ 1X2

31 M 2020 06732 23/09/2020 SPORT DEPOT S.R.L. pefimax

32 M 2020 06733 23/09/2020 MARIA LUPEA ZEST

33 M 2020 06734 23/09/2020 EDIDI MAG 2020 SRL JUSTZEN

34 M 2020 06735 23/09/2020 Banca Comercială Feroviară SA TechBank

35 M 2020 06736 23/09/2020 SC OCTIMA VINIS SRL OPUS FABULA FETEASCA
NEAGRA DEMIDULCE / 2018
GRAMOFON Wine

36 M 2020 06737 23/09/2020 RADU CARMEN Callias

37 M 2020 06738 23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE SRL Expert Supplier

38 M 2020 06739 23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE SRL Keep it simple, make it work

39 M 2020 06740 23/09/2020 SC EXPERT SOFTWARE SRL Make IT work!

40 M 2020 06741 23/09/2020 ARTA CORE VISION SRL L`esthetix FRENCH BEAUTY

41 M 2020 06743 23/09/2020 JU KIDS SRL JU KIDS

42 M 2020 06744 23/09/2020 M SMART SECURITY SRL M SMART SECURITY

43 M 2020 06745 23/09/2020 HERA STYLE SRL be.BLISS EVENTS

24 M 2020 06723 23/09/2020 Banca Comercială Feroviară S.A. Tech Bank
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(210) M 2020 06614
(151) 23/09/2020
(732) S.C. UNIVERSAL MEKKA

MARKET S.R.L., SAT BERCENI,
NR. 319, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BERCENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL ,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mekka market

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 27.05.01;
05.03.13

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

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata și servicii de vânzare
online în legătură cu: detergenți (detersivi)
de uz medical, detergenți germicizi, preparate
antibacteriene de uz medical pentru spălarea
feței, preparate antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, produs
antibiotic pentru spălat pe mâini, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, produse de
uz medical pentru spălarea mâinilor, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, produse
pentru spălarea animalelor (insecticide), soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor, săpun
antibacterian, săpunuri dezinfectante, săpunuri
medicinale, dezinfectante, dezinfectanți și
antiseptice, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante folosite pentru igienă,
fitile de sulf (dezinfectante), dezinfectanți
de uz medical, produse dezinfectante de
uz menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, soluții de curățare de uz
medical, alcool medicinal, alcool pentru fricțiuni,
antiseptice cu efect profilactic, antiseptice
cu efect terapeutic, bactericizi, dezinfectante
de uz veterinar, dezinfectante pentru wc-

uri chimice, dezinfectanți pentru aparate și
instrumente, dezinfectanți pentru instrumente
și aparate medicale, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, microbicide pentru tratarea
apei reziduale, preparate antibacteriene,
preparate antiseptice pentru îngrijirea corpului,
preparate de dezinfectare pentru utilizarea
în spitale, preparate germicide (altele
decât săpunul), preparate medicamentoase
pentru spălarea mâinilor, preparate pentru
dezinfectarea mâinilor, produs de spălat
igienizant pentru fructe și legume, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptice, produse dezinfectante pentru
bazine de înot, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), soluții de
sterilizare, șervețele antibacteriene, șervețele
de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, sprayuri
antibacteriene, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, produse pentru sterilizare, substanțe de
spălare (sterilizante), substanțe de sterilizare,
dispozitive pentru săpun lichid, suporturi pentru
săpun lichid, distribuitoare pentru săpun lichid
(pentru uz casnic), dispensere de șervețele
pentru față, dispensere de șervețele din
celuloză, de uz casnic, dispensere personale
de pastile sau capsule, pentru uz casnic,
dispensere de ață dentară, lavete de spălat
vase, lavete pentru șters lentilele aparatelor
foto, distribuitoare de hârtie igienică, suporturi
verticale pentru hârtie igienică, suporturi pentru
role de hârtie igienică, suporturi pentru role de
hârtie igienică, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de hârtie,
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii metalice pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, distribuitoare de prosoape de
hârtie (alteledecât cele fixe, mopuri, capete
de mop, găleți pentru mop, perii cu mop,
găleți pentru mop prevăzute cu storcător pentru
mop, storcătoare de găleată pentru mop, găleți
cu storcător pentru mop, găleți prevăzute cu
storcător pentru mop, aplicatoare de ceară
pentru podea, montabile pe un mâner de mop,
coșuri de gunoi metalice, coșuri de gunoi din
metal, coșuri de gunoi din plastic (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi cu pedală (cutii pentru
gunoi), coșuri de gunoi de uz menajer, mănuși
pentru exfoliere, mănuși pentru grătar, mănuși
pentru cuptor, mănuși de bucătărie, mănuși de
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lustruit, mănuși de grădinărit, mănuși de menaj,
mănuși pentru lustruit pantofii, mănuși pentru
spălarea mașinilor, mănuși pentru șters praful,
mănuși pentru îngrijirea animalelor, suporturi
pentru întinderea mănușilor, mănuși de curățenie
din țesături, mănuși abrazive pentru curățat
legume, mănuși pentru curățare sau pentru
menaj, mănuși din cauciuc pentru uz casnic,
mănuși din cauciuc de uz casnic, mănuși de
bumbac de uz casnic, mănuși din plastic de
uz casnic, găleți pliabile, găleți de plastic,
găleți pentru clătire, găleți pentru baie, găleți
de cărbuni, găleți pentru saună, găleți de
uz industrial, găleți prevăzute cu role, găleți
de uz domestic, huse ajustate pentru găleți,
găleți pentru cărbuni de uz menajer, găleți de
plastic pentru depozitarea jucăriilor de baie,
balsam de întreținere, balsam pentru barbă,
balsamuri de păr, balsamuri de păr (balsamuri-
șampon), balsamuri pentru hidratarea părului,
balsamuri pentru păr, balsamuri solide pentru
păr, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, vopsele pentru barbă, ceară
pentru coafarea părului, creme de protecție
pentru păr, creme de păr, creme de întreținere,
creme pentru îngrijirea părului, cremă pentru
fixarea coafurii, decoloranți pentru păr, fixative
de păr, fixative pentru păr, gel pentru păr,
geluri de protecție pentru păr, loțiuni capilare,
loțiuni colorante pentru păr, loțiuni cosmetice
de păr, loțiuni de protecție pentru păr, loțiuni
fortifiante pentru tratamentul părului, loțiuni
pentru barbă, loțiuni pentru ondularea părului,
loțiuni pentru îngrijirea părului, loțiuni tonice
pentru păr, luciu de păr, măști pentru păr,
măști pentru îngrijirea părului, vopsele pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate de înfrumusețare pentru
păr, preparate pentru fixarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse pentru a face
părul mătăsos, produse pentru aranjarea părului,
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului vopsit, pudră de păr,
șampoane, șampoane anti-mătreață, șampoane
de uz personal, șampoane uscate, șampoane
pentru părul uman, ser de păr, ser pentru
coafat, ser pentru îngrijirea părului, spumă de
coafat, spume pentru aranjarea părului, spumă
de protecție pentru păr, spumă pentru păr,
tratamente pentru păr, ulei de păr, ulei pentru
barbă, uleiuri de baie pentru îngrijirea părului,
șampon solid, balsam de curățare, balsamuri de
buze, balsamuri pentru piele, balsamuri pentru
unghii, cosmetice pentru unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cosmetice pentru fermitatea

pielii din jurul ochilor, creme cosmetice pentru
piele uscată, creme de curățare, creme de
curățare pentru piele, cremă de noapte, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, cremă
cosmetică pentru mâini, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme de față și de corp, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, creme de
noapte (cosmetice), creme de protecție, creme
de zi, creme după plajă, creme după ras, creme
exfoliante, creme hidratante, creme hidratante
pentru corp, creme parfumate, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme pentru buze, creme
pentru corp, creme pentru demachiere, creme
pentru fortificarea pielii, creme pentru măști
corporale, creme pentru piele, creme tonifiante
(produse cosmetice), emoliente, emulsii de
corp, exfoliante pentru curățarea pielii, exfoliante
pentru îngrijirea pielii, esențe pentru îngrijirea
pielii, geluri de curățare, geluri pentru față, geluri
pentru ochi, lapte de corp, lapte de mâini,
lapte hidratant, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de baie, loțiune pentru curățarea tenului,
loțiuni de bărbierit, loțiuni de corp, loțiuni de
curățare, loțiuni după plajă, loțiuni nemedicinale
pentru curățarea pielii, loțiuni pentru ochi,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
reducerea celulitei, loțiuni pentru ridurile din
jurul ochilor, loțiuni pentru îngrijirea feței și
a corpului, loțiuni solare (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), măști corporale, măști de curățare,
măști de frumusețe, măști hidratante, preparate
cosmetice pentru întărire, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate antiîmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cu protecție solară
puternică sau totală, preparate de uz cosmetic
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii
la soare, preparate hidratante (cosmetice),
preparate pentru catifelarea pielii, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse exfoliante, produse
exfoliante pentru corp, produse hidratante,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse pentru curățarea pielii, produse pentru
tonifierea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, pudră de corp, ser anti-îmbătrânire,
ser de față de uz cosmetic, spray-uri de
protecție solară, șervețele impregnate cu loțiuni
de curățare a pielii, spume de curățare,
spumă pentru îngrijirea pielii, ulei de curățare,
cosmetice, cosmetice care conțin acid hialuronic,
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cosmetice care conțin cheratină, cosmetice și
preparate cosmetice, gel de aloe vera de uz
cosmetic, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, preparate emoliente (cosmetice),
produse cosmetice pentru uz personal, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
umede impregnate cu loțiuni cosmetice,
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, cămăși cu mânecă lungă, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru

copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
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piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe

pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, băuturi carbogazoase (pe bază
de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea cu conținut de
lapte, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
boabe de cafea, boabe de cafea măcinate,
cafea, arome de cafea , cafea aromată, cafea
cu ciocolată, cafea decafeinizată, cafea gata
preparată, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, cafea solubilă, cappuccino, concentrate
de cafea, espresso, bere blondă, bere brună,
bere fără alcool, băuturi pe bază de bere, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe, băuturi
pe bază de suc de mere, băuturi pe bază de
suc de ananas, nectaruri de fructe, nealcoolice,
siropuri de fructe, suc concentrat de portocale,
suc de coacăze negre, suc de fructe concentrat,
suc de grepfrut, suc de mango, suc de pepene
galben, suc de portocale, suc de rodii, suc
de struguri, sucuri de fructe gazoase, băuturi
care conțin vitamine, băuturi cu proteine, băuturi
energizante, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu aromă
de ceai, băuturi pe bază de rom, absint, amestec
de whisky, băuturi distilate, băuturi spirtoase,
burbon, băuturi spirtoase tonice aromatizate,
calvados (băutură alcoolică distilată), rachiu,
rom, scotch, vișinată, votcă, whisky, whisky
canadian, whisky din malț, brichete (de buzunar)
din metale neprețioase, țigarete, țigarete cu
mentol, țigări cu filtru, țigări de foi, țigări de
foi cu capetele tăiate, tutun prelucrat, tutun de
mestecat, produse din tutun, tutun, tutun de
fumat, tutun de rulat, tutun de țigarete, tutun
mentolat, fagure brut, glazuri de miere pentru
șuncă, lăptișor de matcă, miere, miere biologică
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pentru consum uman, miere cu plante aromatice,
îndulcitori naturali, înlocuitori de miere, miere cu
trufe, miere de helichrysum, miere de manuka,
miere maturată natural, miere naturală, propolis,
propolis de uz alimentar, zahăr, miere, sirop de
melasă, produse tartinabile dulci (miere), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), miere
(pentru alimentație), alimente care conțin cacao
(ca principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, arome pe bază de ciocolată, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
granulată, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
cornuri, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de Crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisu, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă

de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide, articole scolare
(articole de papetarie), agrafe de birou, piuneze,
ascutitori pentru creioane, corectoare lichide,
cutite de taiat hartie, creioane, radiere de
sters, coperte, legaturi, albume, carti, periodice,
anuare, pliante si brosuri, bloc notes, cataloage,
calendare, litografii, gravuri, picturi (tablouri),
afise, hărți, reviste, cerneală (bobine pentru
panglici de), masini de sigilat, timbre postale,
bagaje de mână, bagaje de călătorie, borsete
pentru bărbați, genți, genți cu două despărțituri
stil doctor (gladstone), genți cu structură moale,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
mână (poșete), genți de plajă, genți de pânză,
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genți de mână pentru bărbați, genți de umăr,
genți de transport universale, genți de umăr
pentru copii, genți din pânză, genți flexibile
pentru haine, genți pentru curieri, genți pentru
cărți, genți pentru gimnastică, genți pentru
sport, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
sportive, genți tip sac, gentuțe cosmetice,
ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, mape (portdocumente), minirucsacuri,
poșete, pungi personalizate suveniruri, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj,
rucsacuri, rucsacuri de zi, sacoșe cu șireturi,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe pentru cumpărături
cu două roți, sacoșe pentru cumpărături pe
roți, sacoșe pentru provizii, sacoșe textile
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, săculețe, apă carbogazoasă, apă
minerală, apă tonică, apă îmbuteliată, apă cu
arome, apă de masă, apă de nucă de cocos
ca băutură, apă gazoasă (carbonatată), apă
gazoasă (sifon), apă minerală aromatizată, apă
potabilă cu vitamine, băuturi cu gheață cu
conținut de fructe, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi din fructe și
sucuri de fructe, băuturi nealcoolice cu suc de
legume, citronadă, băuturi din fructe, fără alcool,
smoothies, suc concentrat de prune afumate,
suc de guave, suc de pepene verde, sucuri de
aloe vera, sucuri de fructe organice, sucuri de
legume (băuturi), aripioare de pui, bacon, bucăți
de carne de pui, bucăți de curcan, burtă de vacă,
burtă de vită, cabanoși pe băț, caltaboș, carne
și produse din carne, cârnați, cârnați afumați,
cârnați cruzi, cârnați din carne de pui, carne
afumata, carne, carne afumată, carne ambalată,
carne congelată, carne conservată, carne de
curcan, carne de mânzat, carne de pasăre, carne
de pasăre de curte, carne de porc, cârnați uscați
la aer, carne de pui congelată, carne de pui
proaspătă, carne de rață, carne de vită, carne
de vită preparată, carne de vită feliată, carne de
vânat, carne de vită sărată și conservată (corned
beef), carne feliată, carne friptă, carne gătită,
la borcan, carne pentru cârnați, carne prajita
de pui, carne preparată, carne proaspătă, carne
proaspătă de pasăre, carne prăjită de pui, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, chiftele
de pui, chiftele din carne de pui, conserve de
carne, cotlete de porc, crochete de pui, cruste
de bacon, curcan, curcan proaspăt, felii de carne
de oaie, ficat, file de porc, file din piept de
pui, frigărui de miel, fripturi, friptură de carne
de porc, friptură de curcan, friptură de gâscă,
friptură de miel, friptură de pasăre, friptură de
porc, friptură de rață, friptură de vită, găluște
(din carne), hamburgeri, hamburgeri de curcan,
intestine de porc, jambon, jumări de porc,

măduvă de animale, de uz alimentar, mezeluri,
miel preparat, măruntaie, pastramă, pastramă de
pui, pastramă de rață, pastramă din carne de
vită, pate de ficat foie-gras, pipote de pui, pipote
de rață, produse confiate din carne de rață,
produse de curcan, produse din carne de miel,
produse din carne preparate, pui, pui la grătar
(yakitori), pui preparat, pulpe de pui, pulpă,
salam, salată de pui, sarmale, tobă, umplutură
de carne pentru plăcinte, șorici de porc umflat,
șuncă, intestine din care se prepară cârnați,
intestine din care se prepară membrane pentru
cârnați, ouă, ouă de rață, ouă de găină, ouă de
prepeliță, amestecuri de brânză, amestecuri pe
bază de unt, batoane de brânză, băuturi aromate
pe bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut de
fructe, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lapte, băuturi pe
bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, băuturi pe bază
de lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte
de cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
băuturi pe bază de produse lactate, băuturi pe
bază de soia utilizate ca înlocuitori de lapte,
brânzeturi maturate, brânză cu condimente,
brânză cu ierburi, brânză de oaie, brânză din
lapte de capră, brânză proaspătă de vaci,
brânză rasă, brânză tartinabilă, brânză topită,
caș, cașcaval, cașcaval afumat, cheag, creme
de brânză, deserturi din iaurt, deserturi preparate
din produse lactate, deserturi reci din produse
lactate, frișcă, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, iaurt, iaurturi cremoase, iaurturi de băut,
iaurturi cu gust de fructe, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte, lapte bătut, lapte de
capră, lapte de oaie, lapte de vacă, margarină,
mix de brânzeturi, preparate cu brânză de țară,
produse tartinabile lactate cu conținut redus de
grăsimi, smântână, smântână (produse lactate),
sosuri de brânză, unt, cremă de unt, zer, dvd
playere, dvd playere portabile, echipament audio
purtabil, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
pentru televiziune prin cablu, sisteme de
divertisment audiovizual pentru mașină, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme electronice de distribuire
de semnale audio/video, sisteme micro
dvd, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate de radio, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru televizoare,
unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
amplificatoare audio, amplificatoare pentru
instrumente muzicale, amplificatoare stereo,
aparate audio de înaltă fidelitate, aparate cu
frecvență audio, aparate de procesare audio,
aparate digitale de redare a sunetului, aparate
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digitale de redare de benzi audio, aparate
digitale de redat muzica, aparate digitale de
înregistrare de benzi audio, aparate digitale
de înregistrare a sunetului, aparate electronice
audio, aparate mobile de recepție radio, aparate
mobile de transmisie radio, aparate pentru efecte
audio, aparate pentru mixarea sunetelor, aparate
portabile de înregistrare de sunet, aparate
radio portabile pentru difuzare audio digitală,
aparatură audio, boxe de calculator, boxe de
monitor, boxe fara fir, boxe pentru aparate de
redare cu disc, boxe pentru conferințe video,
boxe portabile, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casetofoane
pentru automobile, casetofoane pentru mașină,
căști fără fir, combinații de căști cu microfon,
compresoare audio, console pentru căști, căști,
căști audio, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști cu microfon
pentru utilizare cu calculatoare, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, căști in-ear, căști
pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști stereo, difuzoare,
difuzoare (echipamente audio), difuzoare audio
de uz casnic, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare audio pentru vehicule, difuzoare
cu amplificatoare incorporate, difuzoare fără
fir, difuzoare pentru monitoare de studio,
difuzoare pentru media playere portabile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitive
audio multicameră, echipamente audio pentru
automobile, echipamente de audio portabile,
echipamente pentru audioconferințe, mp3-
playere, megafoane, microfoane, proiectoare
audio, aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radiocasetofoane
portabile, radiocasetofoane, receptoare audio,
aparate de redare video, aparate tv, aparate
de televiziune cu circuit inchis, aparate de
transmisie și recepție pentru difuzare de
programe de televiziune, aparate digitale de
înregistrare video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, dispozitive de
înregistrare tv, ecrane, ecrane de afișare,
ecrane de computer, ecrane lcd de dimensiuni
mari, ecrane de televizor, ecrane video, lcd
(ecrane cu cristale lichide), monitoare lcd,
monitoare led, monitoare video, playere de
discuri video, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare multimedia, sisteme
home cinema, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(lcd), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de

identificare (ip - internet protocol), televizoare
de mașină, televizoare de înaltă definiție
(hdtv), televizoare digitale, televizoare prevăzute
cu aparate de înregistrare video, video
recordere, videocasetofoane, aparate (electrice,
de bucătărie) pentru felierea alimentelor, aparate
de râșnit electrice de bucătărie, aparate electrice
de bucătărie pentru tăiere, amestecare, presare,
aparate de zdrobit cartofi (mașini electrice),
aparate electrice pentru prepararea pastelor, de
uz casnic, aparate storcătoare de fructe, mașini
electrice de bucătărie, râșnițe de cafea, cu
excepția celor manuale, mașini de tocat carne,
mașini de cojit, cuțite de bucătărie electrice,
dispozitive de curățat cartofi (mașini electrice),
cuțite pentru tăiat legume (acționate electric),
dispozitive electrice de spumare a laptelui,
dispozitive electrice pentru decojirea legumelor,
dispozitive pentru decojire (aparate acționate
electric), dispozitive pentru decojirea legumelor,
instrumente electrice pentru decojirea fructelor,
instrumente pentru aplicarea ciocolatei în
mijlocul bomboanelor de ciocolată, mașini pentru
fabricarea de produse lactate, mașini automate
pentru ambalat alimente, mașini de cojit, mașini
de feliat (acționate electric) folosite în bucătărie,
mașini de prelucrat legume, mașini de prelucrare
folosite în industria alimentară, mașini de
tăiat pastele făinoase, mașini de tăiat carnea
(aparate acționate electric) de uz gospodăresc,
mașini (industriale) de preparare a alimentelor,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
mașini (industriale) pentru prepararea băuturilor,
mașini de tocat alimente, electrice, de uz
comercial, mașini de tocat fructe (acționate
electric), mașini electrice de mărunțit alimente,
mașini electrice de tocat alimente, mașini
electrice pentru stoarcerea fructelor, mașini
pentru amestecarea alimentelor, mașini pentru
decojirea legumelor, mașini pentru fabricarea
pastelor comestibile, mașini pentru fabricarea
tăițeilor, mașini pentru modelarea pâinii, mașini
pentru pregătirea de băuturi, mașini pentru
prelucrarea cerealelor, mașini pentru prelucrarea
cu pastă, mașini pentru prelucrarea cărnii, mașini
pentru prelucrarea fructelor, mașini pentru spălat
fructe, mașini pentru tăierea legumelor, mixere
(aparate pentru bucătărie), mixere de bucătărie,
electrice, mașini de tăiat pâine, roboți de
bucătărie, râșnițe de cafea electrice, răzătoare
electrice, răzătoare pentru legume, storcătoare
electrice de suc, storcătoare electrice de suc
de fructe, storcătoare electrice pentru fructe,
strecurătoare pentru salată (mașini), teluri
electrice pentru alimente, teluri electrice pentru
uz casnic, tocătoare electrice de carne, unelte și
ustensile electrice de bucătărie, unelte manuale
(electrice) folosite la prepararea grătarului, șepci
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și căciuli pentru sport, amestecuri de cafea,
înlocuitori de cafea, bere, băuturi răcoritoare
cu aromă de cafea, cidru, bureți pentru raclete
de geam, balsam de păr, aparate pentru jocuri
video, jocuri de masă și aparate de jocuri
de noroc, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, animale
de jucărie umplute, aparate de amuzament
electronice acționate cu monedă, aparate de
divertisment pentru sălile de jocuri, aparate
de exerciții de jucărie, aparate de joc pinball,
aparate de jocuri de divertisment cu fise, aparate
de jocuri electrice educaționale pentru copii,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, baloane,
avioane din hârtie, baloane de săpun (jucării),
baghete magice de jucărie, bani de jucărie,
bastoane gonflabile pentru suporteri, biciclete
de jucărie, bile de joc, bowling (jocuri), bărci
de jucărie, broșe de jucărie, cadouri surpriză
pentru invitați la petreceri, camioane de jucărie,
case de păpuși, casetofoane de jucărie, castele
de jucărie, cărucioare de jucărie, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, ceasuri de jucărie,
chitare de jucărie, corturi de joacă, cozi de zmeu,
cutii de scrisori de jucărie, cutii muzicale de
jucărie, cutii pentru aparate de jocuri video, focuri
de artificii, fluiere (jucării), figurine de jucărie
cu poziție adaptabilă, figurine de jucărie de
colecție, figurine de jucărie modelate din plastic,
figurine de jucărie cu levitație magnetică, figurine
de jucărie care pot lua diferite forme, figurine
de jucărie, figurine de acțiune (jucării), figurine
cu gât flexibil, figurine ale eroilor de acțiune,
buchete din flori naturale, coronițe din flori
uscate, corsaje din flori proaspete, decorațiuni
florale (naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori tăiate, ghirlande din flori naturale,
trandafiri, alune, proaspete, amestecuri de fructe
(proaspete), ananas proaspăt, aranjamente
de fructe proaspete, ardei gras, ardei
proaspeți, banane proaspete, bob proaspăt,
busuioc proaspăt, caise proaspete, cartofi,
cartofi dulci, proaspeți, castraveți proaspeți,
ceapă, ceapă verde, căpșuni proaspete, cireșe
(proaspete), citrice proaspete, citrice, proaspete,
coriandru proaspăt, culturi de salată, dovlecei
proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci proaspeți,
fasole proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe tropicale proaspete,
grepfrut, gutui proaspete, legume ecologice,
proaspete, legume proaspete, legume proaspete
pentru salată, leguminoase proaspete, lămâi
proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mazăre proaspată, măsline proaspete, mentă
(proaspătă), mere proaspete, merișoare
proaspete, morcovi proaspeți, mure proaspete,
pepeni galbeni, pepeni proaspeți, pere

proaspete, piersici galbene proaspete, piersici
proaspete, portocale, portocale roșii proaspete,
porumb dulce (proaspăt), păstăi de fasole,
proaspete, praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rucola proaspătă, salate verzi, salată verde,
sfeclă, proaspătă, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri de vin proaspeți, struguri
proaspeți, usturoi verde proaspăt, usturoi,
proaspăt, varză proaspătă, vinete, zarzavaturi
proaspete, zmeură proaspătă, aranjamente din
flori proaspete.

───────

(210) M 2020 06698
(151) 23/09/2020
(732) S.C. EDU CLASS S.R.L., BD

UNIRII 9, BL 2A, SC B, SPATIU
COMERCIAL, BUCURESTI,
040102, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Bormasina Magica

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării,
jucării inteligente, jucării de construcții din mai
multe părți, jocuri, jocuri de construcție.

───────

(210) M 2020 06700
(151) 23/09/2020
(732) S.C. AREA GLAM EVENTS S.R.L,,

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

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

(540)
HOTEL TROTUS

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

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

(210) M 2020 06702
(151) 23/09/2020
(732) S.C. SYNERGA

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR .5,
JUD. ILFOV, COMUNA ROȘU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SYNERGA
PHARMACEUTICALS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.13

(591) Culori revendicate:Albastru , Violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06703
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410438, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Made by Mountains

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 06704
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ROYAL ESTATES &

BUILDINGS S.R.L., STR. IOSIF
VULCAN, NR. 5, AP. 17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410438, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Made by Nature

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06705
(151) 23/09/2020
(732) S.C. HECOMIN IMPEX S.R.L.,

STRADA GEORGE BACOVIA
NR. 156, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Coly

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 06706
(151) 23/09/2020
(732) DELICON PRODIMPEX, STRADA

9 MAI NR 4, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

aRoma advarata
energie a fructelor
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 05.07.23; 05.03.14

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 06707
(151) 23/09/2020
(732) GOLDLION COFFEE SRL, STR.

VASILE BUMBAC, NR.12, ET.1,
AP.3, JUD. SUCEAVA, RADAUŢI,
725400, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GOLDLION COFFEE SINCE
2020 Gabriel Pahomi

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.15; 03.01.01; 26.02.01

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

clase:
43. Servicii oferite de baruri, baruri de cocteiluri,
ceainării, fast-fooduri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, furnizare
de alimente şi băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente şi băuturi în gogoșării, localuri
tip snack-bar, pizzerii, pregătirea mâncărurilor
şi a băuturilor, pregătirea şi furnizare de
alimente şi băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, restaurante
cu autoservire, restaurante (servirea mesei),
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de bufet,

servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de ceainărie, servicii de gătit, servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncăruri şi băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente şi băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant şi
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii în domeniul gustărilor, servicii pentru
prepararea mâncărurilor şi a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servicii de
barmani, servire de alimente şi băuturi, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente şi băuturi în gogoşării, servire
de alimente şi băuturi în internet-cafe, servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
snack-baruri, servicii de baruri care servesc
bere, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2020 06708
(151) 23/09/2020
(732) TAV IT MOBILE SERVICE SRL,

STR. CALUGARENI, NR. 24,
ODOBESTI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Măcelăria La Tomiţă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.11; 11.01.10

(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,
anşoa, nu viu, măduvă de animale alimentară,
bacon (slănină), caltaboş cu sânge / cârnaţi
cu sânge, ulei de oase, comestibil, bulgogi,
caviar, mezeluri, scoici, nu vii, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, falafel, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri de peşte,
peşte, nu viu, spumă de peşte, icre de peşte,
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preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
carne uscată prin îngheţare/carne liofilizată,
vânat, nu viu, şuncă, heringi, nu vii, crevurşti
pentru hot dog, untură, ficat, pate de ficat/pastă
de ficat, carne, piftie din carne, extracte din
carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, stridii, nu vii, porc, nu viu, păsări de
curte, nu vii, creveţi, nu vii, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi,
cârnaţi în aluat, burtă
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de intermediere
comercială, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerţ online şi offline cu
produse din clasa 29, după cum urmează: 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, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, caviar, mezeluri,
scoici, nu vii, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), raci, nu vii, crochete, crustacee,
nu vii, falafel, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu
viu, spumă de peşte, icre de peşte,preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, carne
uscată prin îngheţare/carne liofilizată, vânat, nu
viu, şuncă, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, untură, ficat, pate de ficat/pastă de ficat,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, midii, nu vii,
stridii, nu vii, porc, păsări de curte, nu vii, creveţi,
nu vii, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat,
sardine, nu vii, învelişuri pentru cârnaţi, naturale
sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, burtă.

───────

(210) M 2020 06709
(151) 23/09/2020
(732) FILDAS TRADING SRL, STRADA

BANAT NR. 2, JUD. ARGEŞ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Assista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.15.11; 26.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #00AFEF), albastru închis (HEX
#3E4095), alb (HEX #FEFEFE)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive, loţiuni
după ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei de
migdale, săpun de migdale, ulei de migdale
pentru scopuri cosmetice, preparate aloe vera
pentru scopuri cosmetice, pietre de alaun
(astringente), săpun antiperspirant, astringente
pentru scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, coloranţi pentru
barbă, măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
în scopuri cosmetice, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate pentru îndepărtarea
culorii, truse cosmetice, creioane cosmetice,
creme cosmetice, coloranţi cosmetici, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, abţibilduri
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decorative pentru scopuri cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, şampoane uscate, apă de
colonie, esenţe eterice, produse pentru spălarea
ochilor, nu cele pentru scopuri medicale,
creioane pentru sprâncene, apă micelară,
vopsea de corp din latex lichid de uz
cosmetic, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer
de culoare, șervețele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, grăsimi pentru
scopuri cosmetice, nuanţatoare de păr/coloranţi
pentru păr, preparate pentru ondularea părului/
preparate de ondulare pentru păr, fixative
pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxide de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, ulei de iasomie, apă de
javel/hipoclorit de potasiu, preparate pentru
îndepărtarea lacului, apă de lavandă, ulei de
lavandă, cenuşă vulcanică pentru curăţare,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră pentru
machiaj, mascara, geluri pentru masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, ceară
pentru mustaţă, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, lac de unghii/vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, soluţii
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
potpuriuri (arome), piatră ponce, scoarţă de
quillaia pentru spălat, ulei de trandafir, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriei, lemn parfumat,
apă parfumată, şampoane, pietre pentru ras
(astringenţi), săpun pentru ras, preparate
pentru ras, pietre pentru netezire, săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun pentru
perspiraţia piciorului, preparate pentru protecţia
solară, benzi pentru albirea dinţilor, serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol de
dezinfectant.

───────

(210) M 2020 06710
(151) 23/09/2020
(732) FILIP-IVAN MIHAI, SAT

HORODNIC DE JOS NR. 456, JUD.
SUCEAVA, COMUNA HORODNIC
DE JOS, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

FIMMO Consultantul
tău imobiliar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.04.09; 26.11.12

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar.

───────
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(210) M 2020 06711
(151) 23/09/2020
(732) S.C. ISARAN GREEN S.R.L., STR.

13 DECEMBRIE NR.129, SC. C,
ET. PARTER, AP. 2, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L., STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL. 9,
AP. P03, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ISARAN GREEN RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.11;
05.01.01

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

clase:
35. Vânzare prin licitaţie de bunuri imobiliare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, 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,
promovarea vânzărilor pentru terţi, închirierea de
standuri de vânzare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, servicii de lichidare a
afacerilor, financiare, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, verificarea

cecurilor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, administrare de clădiri
cu locuinţe, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidenţiale, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de clădiri, imobiliare (managementul
proprietăţilor), afaceri imobiliare, servicii de
agenţii imobiliare pentru vânzarea şi închirierea
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spaţii de vânzare cu
amănuntul, servicii de agenţie imobiliară pentru
vânzarea de proprietăţi imobiliare pe bază de
comision, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăţi, servicii de listare de proprietăţi
imobiliare pentru închirierea de case şi pentru
închirierea de apartamente, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, asigurare de proprietăţi imobiliare,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, servicii de brokeri de amanet,
închirierea bunurilor imobiliare, servicii de
agenţie imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, management imobiliar.

37. Servicii de construcţii civile, construcţii
de clădiri rezidenţiale, construcţii de clădiri
comerciale, construcţii şi reparaţii de clădiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servici
de construcţii referitoare la clădiri pentru
locuinţe, construcţii de terase, servicii de
construcţii metalice, construcţii nemetalice,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
construcţii şi reparare de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere, servicii
de tâmplărie, curăţarea clădirilor (interior),
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, închirierea
maşinilor de uscat veselă, instalare de
utilități pe șantiere de consutrucții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curatenie), dezinfectare, închirierea
pompelor de drenaj, forarea de puţuri,
forajul sondelor de petrol sau de gaze,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
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instalarea şi repararea elevatoarelor/instalarea
şi repararea ascensoarelor, închirierea
excavatoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea
uşilor şi ferestrelor, servicii de suprimare a
interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele
electrice, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, construcţia de
diguri portuare, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuiri, lucrări de instalaţie de apă
şi canal, repararea liniilor electrice, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţii
subacvatice, reparaţii subacvatice, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), construcţia şi repararea
depozitelor.

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cazare hotelieră, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
pensiuni pentru animale, 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, servicii de tabere
de vacanţă (cazare), 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, servicii de restaurante udon and
soba.

───────

(210) M 2020 06712
(151) 23/09/2020
(732) S.C. EMANUEL ONLINE MAG

S.R.L., STR. ANCU MIRON NR.
508, COM. PETRACHIOAIA, JUD.
ILFOV, SAT PETRACHIOAIA,
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)

PEDAVO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.16; 16.01.01

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

clase:
3. Produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, seturi de machiaj, palete cu farduri de
ochi, palete de luciu de buze.
6. Suporturi metalice, unelte metalice pentru
construcții, furtunuri metalice de uz agricol, plase
metalice împotriva insectelor, pentru uși, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre,
plase din metal împotriva insectelor pentru
ferestre.
7. Turbine eoliene, generatoare electrice
eoliene, generatoare pentru turbine eoliene,
răzătoare electrice, răzătoare pentru legume,
răzătoare pentru uz caznic, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, aparate de tuns
vite (mașini), mașini de călcat, mașini de
călcat electrice, mașini de călcat și prese de
rufe, râșnițe de cafea electrice, storcătoare
de fructe electrice, aparate storcătoare de
fructe electrice, storcătoare electrice pentru
fructe, pompe de apă, pompe electrice
de apă, motocoase electrice, bormașini cu
suport, bormașini robotizate electrice de mână,
fierăstrău mecanic (mașini), mașini robotice cu
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fierăstrău, pistoale de lipit electrice, pistoale
de lipit la cald electrice, roboți de bucătărie,
roboți electrici de bucătărie, mașini de tăiat
pastele făinoase, mașini de laminat la cald,
mașini de tăiat hârtie pentru tipografii, mașini
de călcat electrice, mașini robotice cu fierăstrău,
lame de fierăstrău pentru mașini (componente
ale maşinilor), motocoase electrice, greble
de gazon (mașini), greble pentru mașini
de greblare, cultivatoare (mașini), cultivatoare
electrice, cultivatoare cu motor, cultivatoare
(unelte electrice pentru gazon și grădină),
șurubelnițe electrice, ferăstrău circular, ferăstraie
circulare (pentru prelucrarea lemnului), polizoare
(mașini), polizoare unghiulare, polizoare ca
unelte de mână acționate electric, mori
(mașini), mori și mașini de râșnit, batoze
(maşini), discuri de lustruire folosite cu
șlefuitoare electrice pentru pardoseli, pistol de
vopsit pentru aplicarea vopselei, compresoare
(mașini), pompe, compresoare și suflante,
coase electrice pentru grădină, condensatoare
frigorifice, condensatoare de aer, condensatoare
de ventilatoare axiale, condensatoare de
aer (compresoare), condensatoare răcite cu
aer, condensatoare cu ventilator centrifugal,
condensatoare de vapori (organe de mașini),
condensatoare (piese de aprindere pentru
motoare cu combustie internă), rulmenți cu bile,
rulmenți cu ace, rulmenți pentru mașini, rulmenți
pentru motoare, rulmenți cu role pentru mașini,
cutii de rulmenți (piese pentru mașini), rulmenți și
bucșe (piese de mașini), fiare de calcat (maşini),
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate electrice de uz
casnic pentru ambalarea alimentelor in vid,
maşini de sigilat la cald, prese de călcat.
8. Raclete acționate manual pentru
îndepărtarea gheții de pe geamurile de vehicule,
raclete de curățat sticlă (scule manuale), raclete,
foarfece, foarfece multifuncționale, foarfece de
tuns, truse de bărbierit, brice (de bărbierit),
aparate de bărbierit cu vibrații, linguri, cuțite,
furculițe și linguri, aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, greble,
greble (unelte manuale), vaporizatoare pentru
insecticide (unelte manuale), vaporizatoare
acționate manual, de uz industrial sau
comercial, clești, clești (unelte manuale), clești
(scule manuale), unelte manuale de grădinărit,
șurubelnițe, șurubelnițe neelectrice, mistrii de
tencuit, mistrii, mistrii pentru îmbinări, mașini
electrice de tuns, mașini de ras electrice,
ondulatoare electrice de păr, plăci electrice de
întins părul, mașini de tuns electrice, raclete
acționate manual pentru îndepărtarea gheții de
pe geamurile de vehicule, raclete de curățat
sticlă (scule manuale), raclete, foarfece, foarfece

multifuncționale, foarfece de tuns, truse de
bărbierit, brice (de bărbierit), aparate de bărbierit
cu vibrații.
9. Căști, căști stereo, căști auriculare, căști
audio, căști antifonice, căști de protecție, căști
pentru sport, căști pentru motocicliști, căști
pentru telefoane, căști pentru muzică, căști in-
ear, căști pentru șoferi, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști cu microfon
pentru comunicații, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști pentru comunicare la distanță,
căști fără fir pentru telefoane inteligente, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, căști fără
fir pentru calculatoare tabletă, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor,
cabluri telefonice, cabluri telefonice electrice,
cabluri de extensie pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, cabluri de conectare pentru
telefon, comutatoare telefonice, transmițătoare
telefonice, prize pentru telefon, prize de
telefon, port telefon mobil, modemuri pentru
telefon, fire de telefon, cartele telefonice
codificate, fire telefonice magnetice, curele
pentru telefonul mobil, comutatoare digitale
de telefonie, cutii ramificație cabluri telefonice,
aparate telefonice fără fir, aparate de înregistrare
pentru telefon, echipamente de telefonie
prin calculator, software pentru telefonie prin
calculator, programe informatice pe telefonul
mobil, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, aparate telefonice cu ecran
și tastatură, unități cu difuzor pentru birou sau
montat în mașină pentru a permite folosirea
unui telefon mobil în modul hands-free, huse
cu clapetă pentru smartphone-uri, huse pentru
telefoane, huse pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse de tip flip pentru telefoane mobile,
huse din pânză sau material textil pentru
telefoane mobile, cabluri pentru transmisia
de date, adaptoare electrice, adaptoare
audio, adaptoare USB, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare de baterii, adaptoare de
curent, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru cabluri, cabluri adaptoare pentru
căști, adaptoare pentru accesul la rețele
fără fir, baterii, baterii reîncărcabile, baterii
externe, cabluri pentru baterii, baterii pentru
telefoane, blocuri de alimentare (baterii), baterii
reîncărcabile acționate solar, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
USB, încărcătoare fără fir, încărcătoare
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pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
huse pentru telefoane (special adaptate),
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
alimentatoare pentru acumulatoare, carcase
de acumulatoare, acumulatoare electrice
pentru vehicule, aparate pentru încărcarea
acumulatoarelor electrice, carcase pentru
aparate electrice, carcase pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
carcase rezistente la apă pentru camere
video, piese și accesorii pentru aparate
de comunicații, piese și accesorii pentru
aparatură audio, telefoane, telefoane celulare,
telefoane mobile, telefoane portabile, telefoane
inteligente, telefoane fără fir, conectoare pentru
telefoane, telefoane celulare digitale, telefoane
cu internet, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, etuiuri pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
fete pentru telefoane celulare, programe pentru
telefoane inteligente, tastaturi pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cutii adaptate pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
aplicații software pentru telefoane mobile,
dispozitive mâini libere pentru telefoane, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
memorii externe pentru telefoane celulare,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
obiective fotografice pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă de
ochelari, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
dispozitive ”mâini libere” (hands-free) pentru
telefoane mobile, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării pe
telefoanele mobile și celulare, încărcătoare de

baterii pentru calculatoare tabletă, încărcătoare
de baterii pentru laptop-uri, redresoare,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare pentru alternator, redresoare de
curent electric, redresoare pentru baterii solare,
invertoare fotovoltaice, invertoare (electricitate),
invertoare CC/CA, invertoare de frecvență
(electronice), invertoare pentru alimentarea cu
energie, modulatoare, modulatoare de iluminare,
modulatoare de codificare, modulatoare de
lumină, modulatoare de frecvență, modulatoare
de radio-frecvență, sisteme de supraveghere
video, dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, suporturi de tipul mâini libere
pentru telefoane mobile, microfoane de
tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
camere video portabile, camere video digitale,
camere video de supraveghere, suporturi
pentru camere video, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere
video pentru vehicule, camere video cu
funcționalități multiple, camere video activate
de mișcare, camere video adaptate în scop
de supraveghere, senzori de parcare pentru
vehicule, senzori de mișcare pentru becuri
de siguranță, boxe pentru automobile, boxe,
boxe stereo, suporturi pentru boxe, boxe fara
fir, sisteme audio-vizuale, sisteme electronice
de distribuire de semnale audio/video, sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
boxe portabile, boxe de calculator, cabluri
pentru boxe, boxe pentru conferințe video,
microfoane, microfoane binaurale, suporturi
pentru microfoane, brațe telescopice pentru
microfoane, aparate de mixaj pentru microfoane,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,
microfoane (pentru aparate de telecomunicație),
divizoare electronice de semnal pentru
microfoane, camere video pentru conferință,
suporturi biped pentru camere video, camere
video portabile cu dispozitiv încorporat pentru
înregistrare de videocasete, circuite de
interfață pentru camerele video, camere de
monitorizare în rețea pentru supraveghere,
becuri de avertizare în trafic, becuri indicatoare
pentru aparate de telecomunicații, proiectoare,
proiectoare audio, proiectoare LCD, proiectoare
digitale, proiectoare multimedia, proiectoare
portabile, proiectoare holografice, proiectoare
de imagini, proiectoare cu focalizare automată,
proiectoare cu focusare automată, proiectoare
LCD (cu ecrane cu cristale lichide), panouri
solare, sisteme de panouri solare, panouri
solare pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea
de electricitate, controlere pentru invertoare,
senzori de vibrație pentru instalare în carcase de
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centrale eoliene, huse pentru laptopuri, suporturi
adaptate pentru laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
huse pentru calculatoare de tip laptop, camere
web, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, mouse-uri scaner, mouse-uri pentru
computer, mouse-uri de calculator, mouse
(periferice de calculator), mouse-uri de calculator
fără fir, dispozitive de sprijin pentru încheietura
mâinii folosite de utilizatorii de mouse-uri
de calculator, dispozitive de indicare electrice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive de
indicare electronice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), taste pentru tastatură de calculator,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, tastaturi pentru tablete, tastaturi
de calculatoare, tastaturi fără fir, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, huse
pentru tastaturi de calculator, tastaturi pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
suporturi de perete adaptate pentru ecrane de
televizor, suporturi de date, suporturi pentru
televizoare, suporturi de date electronice, cabluri
de telecomunicații, emițătoare de televiziune
prin cablu, cabluri pentru transmiterea și
recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
cabluri de transmisie pentru antenă, cabluri
pentru transmisia semnalelor electrice, brățări
inteligente, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, receptoare
pentru amplificarea sunetului, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, aparate
pentru măsurarea temperaturii, de uz științific,
ceasuri de mână care comunică date la
alte dispozitive electronice, ceasuri inteligente,
lanterne optice, aparate de fotografiat, aparate
fotografice, aparate foto digitale compacte,
aparate video, aparate pentru comunicații video,
aparatură de amplificare video, aparate de
înregistrare video pentru vehicule, suporturi
magnetice de înregistrare, trepiede pentru
aparate fotografice, suporturi pentru aparate
de fotografiat, suporturi cu trei picioare
pentru aparate fotografice, suporturi cu trei
picioare pentru aparate de fotografiat, carduri
de memorie, carcase carduri de memorie,
carduri de memorie USB, carduri de memorie
pentru aparate foto, genți pentru aparate de
fotografiat, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor fotografice, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate de fotografiat, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, huse
de videocamere, acumulatori secundari cu litiu,
microfoane pentru dispozitive de comunicație,

aparate de mixaj pentru microfoane, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
module de memorie, dispozitive cu memorie,
discuri cu memorie, dispozitive de memorie,
plăci de memorie, carduri de memorie, circuite
electronice de memorie, unități de memorie
electronice, componente hardware cu memorie,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive cu memorie pentru stocare, buffer
(memorie intermediară) de calculator, dispozitive
de memorie flash portabile, module de extensie
a memoriei, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de stocare (SSD), carcase
de calculator, stickuri de memorie, memorii
USB (neînregistrate), carduri pentru porturi USB,
carduri de memorie USB, memorii USB, carduri
de memorie flash, carduri de memorie pentru
aparate foto, carduri de memorie cu circuit
integrat, carduri de memorie pentru aparate de
jocuri video, carduri de memorie secure digital
(SD), carduri de memorie flash preînregistrate,
brățări de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, brățări inteligente, aparate
de amplificare stereo, aparatură de amplificare
video, receptoare pentru amplificarea sunetului,
zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
microfoane, măști de sudură, măști de protecție
pentru sudură, senzori, senzori electronici,
diode, diode electrice, termostate electrice,
termometre, nu cele pentru scopuri medicale,
siguranțe, siguranțe electrice, tranzistori,
dispozitive de navigație GPS, software pentru
sisteme de navigație GPS, transmițătoare
pentru sisteme de poziționare globală (GPS),
aparate de sistem de poziționare globală (GPS),
instrumente de navigație, software de navigație,
echipament de navigație, busole, instrumente
de navigație electrice, aparate electronice
de navigație, aparate și instrumente de
navigație, cântare electrice, cântare electronice,
cântare de baie, cântare de bucătărie, cântare
pentru bebeluși, cântare de uz medical,
multimetre, aparate de măsurat curentul,
condensatoare ceramice, condensatoare optice,
condensatoare fixe, condensatoare electrice,
condensatoare variabile, condensatoare
sincrone, condensatoare reglabile,
condensatoare ceramice monolitice,
condensatoare de cuplare, condensatoare
cu vid, condensatoare de înaltă tensiune,
condensatoare electrice cu dublu strat,
condensatoare electrice (pentru aparate de
telecomunicații), cabluri prelungitoare, baterii
solare, baterii reîncărcabile acționate solar,
prelungitoare cu prize multiple, stabilizatoare de
tensiune, stabilizatoare de frecvență.
10. Aparate de masaj, aparate de masaj
acționate electric, aparate electrice pentru
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masaje estetice, scaune de masaj cu aparate
de masaj incorporate, aparate terapeutice cu
dispozitive de masaj, aparate de masaj de uz
personal, aparate de masaj (de uz medical),
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice pentru masaje estetice, de uz
casnic, brățări de uz medical brățări magnetice
de uz medical, aparate pentru măsurarea
pulsului, aparate pentru măsurarea presiunii
arteriale, aparate pentru măsurarea tensiunii
arteriale, dispozitive pentru măsurarea pulsului
(aparate medicale), centuri medicale, aparate
pentru aerosoli de uz medical, aparate pentru
masaje estetice, aparate de masaj pentru
picioare, aparate de masaj acționate electric,
aparate de masaj, aparate cu vibrații pentru
masaj, aparate de masaj de uz personal,
aparate de masaj (de uz medical), brățări de
uz medical, centuri medicale, centuri pentru uz
ortopedic, benzi de alergare pentru uz medical
folosite pentru exercițiile fizioterapeutice, benzi
de kinesiologie, benzi galvanice de uz medical,
aparate cu ultrasunete pentru uz veterinar.
11.  Becuri cu led pentru automobile, becuri
indicatoare de direcție pentru automobile, becuri
cu led, becuri de far, becuri cu halogen,
becuri electrice pentru vehicule cu motor,
becuri pentru indicatoare de direcție pentru
vehicule, aeroterme, aeroterme electrice (de uz
casnic), becuri fluorescente, becuri de iluminat,
becuri de lămpi, becuri de lanternă, becuri
pentru proiectoare, becuri de format mic, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri pentru
indicatoare de direcție, becuri electrice pentru
lămpi posterioare, becuri pentru panoul de
bord, proiectoare auto, proiectoare de iluminat,
proiectoare de lumină, proiectoare de lumini
laser, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
ventilatoare eoliene, lămpi solare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
aparate de purificare a aerului, uscătoare de
aer, uscătoare de păr, uscătoare fixe de păr,
uscătoare de păr portabile, lanterne electrice,
lanterne solare, lanterne reîncărcabile, lanterne
pentru iluminat, lanterne cu leduri, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, dispozitive de
iluminat, aparate pentru sandvișuri (prăjitoare),
aparate electrice pentru sandvișuri, aparate
pentru prepararea clătitelor, aparate de cafea,
aparate de aer condiționat portabile, aparate
de degivrare pentru vehicule, aplice (corpuri
electrice de iluminat), aparate electrice de gătit,
aparate de gătit cu grătare, aparate și instalații
de gătit, aparate de gătit cu abur, aparate de
gătit cu gaz, aparate de gătit pentru bucătărie,
aparate de gătit (electrice) pentru bucătărie,
aparate electrice de gătit de uz casnic, caserole
electrice, plite electrice, plite electrice (de uz

casnic), aparate de făcut înghețată, picurător
pentru robinete de apă, condensatoare de
răcire, aparate de gatit multifuncţionale, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, condensatoare de gaz (altele decât
cele care sunt organe de mașini), mașini pentru
prepararea vatei de zahăr, aparate de făcut
floricele de porumb, maşini de făcut îngheţată,
lanterne solare, instalații automate de irigare,
duze de pulverizare pentru irigare, aparate de
irigare de uz horticol, instalații automate de
irigare folosite în agricultură, instalații automate
de irigare folosite la grădinărit, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă.
12. Parasolare pentru automobile, benzi
parasolare pentru vehicule, parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare (piese
pentru vehicule), parasolare pentru parbrizele
automobilelor, parasolare utilizate la vehicule,
benzi parasolare pentru parbrizele vehiculelor,
parasolare și apărători de soare pentru mașini
motorizate, biciclete, biciclete sport, biciclete
pliabile, biciclete motorizate, biciclete electrice,
biciclete cu pedale, biciclete pliabile electrice,
trotinete electrice (vehicule), autovehicule
electrice, trotinete (vehicule), parasolare pentru
parbrizele automobilelor, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, spătare pentru
scaune de vehicule, spătare adaptate pentru
utilizare în vehicule, organizatoare de spătare
adaptate pentru folosirea în automobile,
huse adaptate pentru automobile, huse de
scaune pentru automobile, huse pentru scaune
(ajustabile) pentru automobile, huse adaptate
pentru volane de automobile, huse pentru
scaune de autovehicule (adaptate), huse pentru
scaune de autovehicule (croite pe formă).
14. Ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri de mână cu aparate GPS.
15. Instrumente muzicale, instrumente muzicale
electronice, instrumente muzicale mecanice,
tastaturi electronice (instrumente muzicale),
tastaturi electrice (instrumente muzicale),
chitare, tuburi de orgă, flaute, flaute (instrumente
muzicale), orgi, orgi electronice, orgi
(instrumente muzicale), xilofoane, acordeoane,
muzicuţe.
16. Şabloane pentru unghii, organizatoare
de birou, capsatoare, capsatoare (papetărie),
capsatoare pentru birou, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit),
mașini de tăiat hârtie, role pentru zugrăvit
(trafalete), organizatoare personale, suporturi
pentru fotografii, mape.
17. Furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
adaptate pentru irigație, furtunuri de apă din
plastic, furtunuri flexibile din materiale plastice,
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furtunuri de apă din cauciuc, tuburi din cauciuc
siliconic termocontractabili, spumă de silicon
folosită ca izolație termică, materiale de etanșare
din cauciuc siliconic, compuși de cauciuc
siliconic pentru izolarea îmbinărilor, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, folii de plastic nuanțate folosite pe
geamuri de vehicule, simeringuri, simeringuri
(etanșare), simeringuri nemetalice, simeringuri
de ulei pentru vehicule.
18. Zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru animale,
ghiozdane, ghiozdane școlare, poșete, piele
sintetică, piele sau imitație de piele, portofele
din piele, materiale din piele, genți din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, poșete din
piele, portmonee de piele, valize de piele, genți
din imitaţie de piele, serviete din imitație de piele,
poșete din imitație de piele, curele din piele, port-
carduri din imitație de piele, curelărie realizată
din piele, curele din piele (șelărie).
20. Suporturi pentru telefon (mobilier), suporturi
pentru telefoane (mobilier), suporturi pentru
gantere, etajere pentru încălțăminte, tăvi de
stivuire din plastic, organizatoare din plastic (tăvi)
pentru cutii de unelte, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi de machiaj pentru
poșete, oglinzi pentru machiat, pentru casă,
suporturi rotative (mobilier).
21. Sticle (recipiente), pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru pămătufuri de
bărbierit, pulverizatoare de uz casnic, boluri
pentru bărbierit, boluri din plastic (recipiente
de uz casnic), suporturi pentru uscarea
vaselor, aparate de gătit cu aburi, neelectrice,
strecurători, caserole (veselă), capace pentru
caserole, teluri, pensule de uz cosmetic,
bureți cosmetici, aparate non-electrice de
preparat înghețată, recipiente pentru băuturi,
sticle, sticle din plastic, sticle (recipiente),
recipiente de băut, aparate pentru răspândirea
aerosolilor (altele decât cele folosite în scopuri
medicale), suporturi pentru uscarea vaselor,
răzătoare, răzătoare pentru utilizare în bucătărie,
răzătoare (ustensile de uz casnic neelectrice),
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile
cosmetice, perii pentru îngrijirea animalelor, perii
pentru animale de companie, dispozitive pentru
îndepărtarea animalelor sălbatice, nu din metal,
râșnițe de cafea, storcătoare neelectrice de suc,
storcătoare de fructe de uz menajer, neelectrice,
ustensile cosmetice, ustensile cosmetice și de
toaletă, spatule cosmetice destinate utilizării

împreună cu preparate de epilare, spatule
cosmetice, dispozitive electrice pentru atragerea
şi uciderea insectelor.
25. Îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, pelerine, cape și
pelerine, pelerine pentru coafor, articole din
piele care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele.
28. Biciclete statice de antrenament, benzi
pentru exerciții, benzi rulante pentru
exerciții fizice, suporturi de spate pentru
halterofili (centuri), centuri pentru halterofili
(articole de sport), genunchiere pentru
atleți, genunchiere pentru skateboard (articole
sportive), genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, cotiere pentru cicliști, haltere (pentru
ridicarea greutăților), greutăți cu mânere pentru
antrenament, haltere pentru ridicare de greutăți,
gantere (pentru ridicare de greutăți), greutăți
pentru picioare pentru uz sportiv, greutăți
pentru picioare (articole de sport), bare pentru
gantere (pentru ridicare de greutăți), jocuri
video portabile, jocuri video individuale, jocuri
video electronice portabile, aparate pentru jocuri
video, controler jocuri video (gamepad), console
portabile pentru jocuri video, mouse-uri pentru
jocuri, tastaturi pentru jocuri, biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, aparate
de interior pentru fitness, gantere (pentru
ridicare de greutăți), bare pentru gantere (pentru
ridicare de greutăți), genunchiere de uz sportiv
pentru skateboard, cotiere folosite pentru crichet,
centuri pentru halterofili (articole de sport), jucării
din plastic, jucării din metal, jucării din pluș
inteligente, jucării electrice de acțiune, trotinete,
skateboarduri, patine cu role în linie, console
portabile pentru jocuri video, console de jocuri,
console de jocuri portabile, controlere pentru
console de jocuri, console portabile pentru jocuri
electronice.
35. Publicitate și marketing, marketing comercial
(în afară de comercializare), servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de intermediere comercială,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
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de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comerţ, servicii de vânzare, servicii
de agenţii de import-export, servicii de vânzare
si de informare a consumatorilor, servicii de
intermediere comerciala, servicii de comanda
pentru terţi, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor sa le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata, inclusiv online în legătură cu produsele
menţionate mai sus, din clasele Nisa 3, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 35.

───────

(210) M 2020 06714
(151) 23/09/2020
(732) FLORIN-IOAN ZAMFIR, STRADA

BUCIUM NR. 25, BL. B3-1, SC. C,
ET. 1, AP. 2, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, STR.
GHEORGHE SINCAI NR. 5,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PIP PERFECT
IDEEA PROJECTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.13.25; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 06715
(151) 23/09/2020
(732) TICULESCU CRISTIAN-RAZVAN

, STR. DELEA VECHE, NR. 5,
AP. 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)
Cardioart

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

44. Servicii medicale, consultații medicale,
furnizare de servicii medicale, servicii ale
clinicilor medicale, emiterea de rapoarte
medicale (servicii medicale), servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii de
teste medicale pentru diagnosticul și tratamentul
bolilor, servicii de examinări medicale,
efectuarea examenelor medicale, întocmire
de rapoarte referitoare la aspecte medicale
(servicii medicale), servicii de consiliere în
materie de probleme medicale, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală
a persoanelor (servicii medicale), servicii de
consultanță legate de servicii medicale, servicii
de consiliere în materie de instrumente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații medicale
în sectorul sănătății, servicii de consiliere
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medicală individuală oferite pacienților, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de alt
personal medical specializat.

───────

(210) M 2020 06716
(151) 23/09/2020
(732) FLORIN-IOAN ZAMFIR, STR.

BUCIUM NR. 25, BL. B3-1, SC. C,
ET. 1, AP. 2, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL,
BUCUREȘTI, OP 53, CP 17,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040203,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

dfl BUSINESS RESORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.12

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

clase:
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât

unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 06717
(151) 23/09/2020
(732) CURTEA DE CONTURI, STR.

LEV TOLSTOI NR. 22-24,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011948,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CURTEA DE CONTURI
A ROMÂNIEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 25.01.05; 25.01.25

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

35. Publicitate, audit financiar, audit contabil,
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
consumului de energie pentru terți pentru
contabilitate și audit, urmărirea și monitorizarea
fluctuațiilor prețurilor la benzină pentru terți
pentru contabilitate și audit.
36. Asigurări, servicii financiare, monetare și
bancare.
41. Educație, instruire.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
testare, autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 06718
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
, STR. LUNGA NR.270, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

optim

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.12

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

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────
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(210) M 2020 06719
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
, STR. LUNGA NR.270, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

smart wrap high performance

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

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

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06720
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
, STR. LUNGA NR.270, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

smart wrap smart
as our clients

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

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

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────
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(210) M 2020 06721
(151) 23/09/2020
(732) M & M PRODUCT SRL, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 14, JUD.
BRAȘOV, RÂȘNOV, 505400,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
, STR. LUNGA NR.270, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

smart wrap the smart green

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 26.11.11; 26.11.12;
29.01.12

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

clase:
16. Folii şi pungi pentru ambalat și împachetat,
inclusiv: folie extensibilă pentru paletizare, folie
pentru ambalare utilizată în industria alimentară,
folie din plastic termocontractibilă pentru ambalat
şi împachetat și benzi adezive pentru papetărie
sau de uz casnic, saci și huse din polietilenă
pentru ambalat și împachetat.

───────

(210) M 2020 06722
(151) 23/09/2020
(732) S.C. WOPA COMMUNICATION

S.R.L., BD. DACIA NR. 99, ETAJ
3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, BUCUREȘTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WOPA

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.03.24; 26.04.05; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:Negru, alb, roz
inchis

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii de
publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, servicii de
relaţii cu publicul, servicii de cercetare a pieţei
şi analiză comercială, compilare şi sistematizare
de informaţii în baze de date, servicii de
revista presei, servicii de monitorizare a presei,
promovare de produse şi servicii pentru terţi,
servicii de colectare de informaţii comerciale şi
de afaceri, furnizare de informaţii comerciale
şi de afaceri, organizare de manifestări în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
de expoziţii şi târguri în scopuri publicitare sau
comerciale, organizare de lansări de produse
în scop publicitar sau comercial, prezentare
de produse în scop publicitar, prezentarea
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produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate cu privire la strategii de marcă, servicii
de publicitate cu privire la crearea de identităţi
corporative şi de brand, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de comerț).

───────

STR. POPA TATU NR. 62A, BLOC
TRONSON A, SECTOR 1, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Tech Bank

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

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emitere de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a

conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de
transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer

(210) M 2020 06723
(151) 23/09/2020
(732) Banca Comercială Feroviară,
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computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────

(210) M 2020 06724
(151) 23/09/2020
(732) SSM SAFETY SOLUTIONS S.R.L.,

BULEVARDUL PRIMAVERII NR.
57, AP. P1, PARTER, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SSMSolutions

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

45. Consultanță în domeniul siguranței la
locul de muncă, consultanță în materie de
prevenire a incendiilor, consultanță în materie
de securitate, consultanță în materie de
securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, administrarea riscurilor
pentru sănătate și siguranță, evaluare
a riscurilor în materie de securitate,
evaluarea gradului de siguranță, investigarea
accidentelor, marcarea de securitate pentru
bunuri, monitorizare avertizoare de incendiu,
monitorizarea sistemelor de securitate,
raportarea accidentelor, servicii de cercetare a
antecedentelor în scopul angajării, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii
de consultanță în materie de securitate fizică
și siguranță, servicii de evaluare a riscului
pentru securitate fizică și siguranță, servicii de
informare cu privire la sănătate și siguranță,
servicii de informare referitoare la siguranță,
servicii de inspecții de securitate pentru terți,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii
de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate fizică, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de stingerea incendiilor,
servicii juridice, consultanță și asistență în
domeniul securității și sănătății în muncă
și a situațiilor de urgență (prevenirea și

stingerea incendiilor, protecție civilă), cercetarea
accidentelor de muncă produse în domeniul
securității și sănătății în muncă și al situațiilor de
urgență, servicii de protecția muncii, servicii de
prevenire și stingere a incendiilor.

───────

(210) M 2020 06725
(151) 23/09/2020
(732) S.C. AGRO LEI FRESH S.R.L,

STR. SPATARU NR. 4A, JUDEȚUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.07; 26.11.12

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

5. Măști de protecție (nu pentru scopuri
medicale).
10. Măști sanitare pentru scopuri medicale.
35. Servicii de comerț cu măști de protecție (nu
pentru scopuri medicale) și măști sanitare pentru
scopuri medicale.

───────
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(210) M 2020 06726
(151) 23/09/2020
(732) TITLURI QUALITY SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 21,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gândul GREEN

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 26.04.02; 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2BA94A), alb

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control ( de
verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea și
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporturi
de înregistrare magnetice, discuri acustice,
distribuitoare automate și mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei și calculatoare, aparate extinctoare,
publicaţii online.
16. Hârtie, carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris și articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
invățământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare, caractere tipografice,
clişee.
28. Cărți de joc.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de agenţii de publicitate,
închirierea spațiilor publicitare, punere la
dispoziţie și închiriere de spații publicitare,
furnizarea de spații publicitare prin mijloace

electronice sau reţele informatice globale,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închirirere de timp
publicitar în mijloace de comunicare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicităţii, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relaţiilor publice, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canale de comunicare,
producţie de clipuri publicitare, postări de
afişe publicitare, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță profesională în afaceri,
consultanță în domeniul achiziţiilor comerciale,
consultanță privind publicitatea în presă,
dezvoltare de concepţii de publicitate, pregătire
și realizare de planuri de concepte media și
de publicitate, servicii de relaţii media, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de publicitate,
promovare și relaţii publice, negociere de
contracte de publicitate, intermediere de
contracte, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, închierea de
contracte și vânzări de mărfuri, negociere
de contracte privind achiziţia și vânzarea
de produse, intermediere în materie de
contracte de vânzări-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru prestarea de servicii, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, intermediere de contracte
pentru alte persoane pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terţilor prin
sponsorizare și contracte de licenţă referitoare la
evenimente sportive internaţionale, organizarea
de publicitate, organizarea afacerilor, de întâlniri
de afaceri, de lansări de produse, a distribuţiei
de monstre publicitare, de prezentări în scopuri
publicitare, demonstraţii în scopuri publicitare,
comerciale, expoziţii, târguri și evenimente în
scopuri publicitare și comerciale, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
concursuri în scopuri publicitare, prezentări
în scopuri publicitare, organizarea privind
dispunerea de spații publicitare în ziare, servicii
de publicitate, promovare și relaţii publice,
creare, redactare, publicare, distribuire de texte
publicitare și în scop promoțional, organizarea de
târguri în scopuri publicitare și comerciale.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
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comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme , poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale, organizarea și susţinerea
de conferinţe, congrese, competiţii și târguri
în scopuri recreative, culturale, educative,
divertisment și artistice, organizarea de
concursuri, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, cooordonarea și
organizarea de conferinţe, congrese, competiţii
și târguri cu scop educativ și de divertisment,
servicii de editare video, editare de înregistrări
video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii audio și video, servicii de
editare în procesul de post producţie, a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
reporter de ştiri, pregătirea programelor de
ştiri pentru difuzare, distribuire de ştiri pentru
industria audio vizuală, difuzare de reportaje
de către agenţii de ştiri, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a ştirilor în vederea transmiterii prin
internet, producţia audio video, multimedia și
fotografie, de televiziune, de înregistrări audio
vizuale, de prezentări audio vizuale, de materiale
video, servicii de producţie video, producţie
de filme pentru televiziune, de spectacole și
emisiuni de televiziune, de producţie de filme, de
programe educative, audio și video și fotografie,
de înregistrare și producţie audio video.
42. Servicii ştiinţifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză
și de cercetare industrială, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, servicii juridice, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
crearea și mentenanța site-urilor web, găzduirea
site-urilor web, servicii de stocare a datelor,

consultanță în securitatea datelor, găzduire pe
servere.

───────

(210) M 2020 06727
(151) 23/09/2020
(732) TITLURI QUALITY SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 21,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX#c91f47),
alb

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
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de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poșta electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date , mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme , poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(210) M 2020 06728
(151) 23/09/2020
(732) WEB EDITING DEVELOPMENT

SRL, SOS. FABRICA DE
GLUCOZA NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PROMOTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (# 3ebaeb),
negru, alb

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.

38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(210) M 2020 06729
(151) 23/09/2020
(732) WEB EDITING DEVELOPMENT

SRL, SOS. FABRICA DE
GLUCOZA NR. 21, PARTER,
SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LIGA BUNĂ 1X2

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

9. Aparate și instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, electrice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) și didactice,
aparate și instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetelor sau imaginilor, suporţi
de înregistrare magnetici, discuri acustice,
echipamente pentru tratarea informaţiei și
calculatoare, publicaţii electronice, descărcabile.
38. Telecomunicaţii, comunicaţii prin calculator,
servicii de comunicaţii televizuale, de
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telecomunicaţii electronice, prin reţele
electronice, de comunicaţii video, de
telecomunicaţii pentru videoconferințe și prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicaţii furnizate electronic, exploatarea
reţelelor electronice de comunicaţii, servicii
de comunicaţii de date, prin satelit, fără
fir, online, prin transmisii televizive, servicii
de difuzare și comunicaţii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicaţii prin sisteme de poștă electronică,
difuzare de informaţii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informaţii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine și
informaţii, transmitere de date, mesaje și
informaţii, transmitere de informaţii în scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informaţii
prin intermediul reţelelor digitale, transfer și
răspândire de informaţii și date prin reţele de
calculatoare și internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conţinut creat de utilizatori,
conţinut audio și de informaţii.

───────

(210) M 2020 06732
(151) 23/09/2020
(732) SPORT DEPOT S.R.L., STR.

CHIRIAC BIDOIANU, NR. 8,
(FOSTA STR. MALNAS) + STR.
SILVESTRU NR. 87, CAMERA
NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
pefimax

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

5. Suplimente alimentare de uz medical pentru
sportivi.
28. Aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică şi de sport, haltere, gantere,
aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice (nu pentru scopuri medicale), saci
de box, biciclete staţionare de antrenament.

32. Băuturi non-alcoolice pentru sportivi, băuturi
non-alcoolice îmbogățite cu proteine pentru
sportivi.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
suplimente alimentare pentru sportivi, aparate
pentru antrenament sportiv, articole de
gimnastică şi de sport, haltere, gantere (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, regruparea în avantajul terţilor
de aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, aparate pentru
exerciţii fizice, saci de box, biciclete staţionare
de antrenament (cu excepția transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, regruparea în
avantajul terţilor de băuturi pentru sportivi,
băuturi îmbogățite cu proteine pentru sportivi,
îmbrăcăminte pentru gimnastică şi sporturi,
încăltăminte pentru gimnastică şi sporturi (cu
excepția transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, organizarea de evenimente,
târguri şi expoziţii în scop publicitar, comercial şi
de promovare, toate acestea pentru suplimente
alimentare pentru sportivi, aparate pentru
antrenament sportiv, articole de gimnastică
şi de sport, haltere, gantere, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru aparate pentru culturism / aparate
pentru antrenarea musculaturii corpului, aparate
pentru exerciţii fizice, saci de box, biciclete
staţionare de antrenament, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea
pentru băuturi pentru sportivi, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, îmbrăcăminte
pentru gimnastică şi sporturi, încăltăminte
pentru gimnastică şi sporturi, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la suplimente alimentare
pentru sportivi, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de gimnastică şi de sport,
haltere, gantere, servicii de vânzare cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul
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referitoare la aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la băuturi pentru
sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine pentru
sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică şi
sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la suplimente alimentare pentru
sportivi, aparate pentru antrenament sportiv,
articole de gimnastică şi de sport, haltere,
gantere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
aparate pentru exerciţii fizice, saci de box,
biciclete staţionare de antrenament, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la băuturi
pentru sportivi, băuturi îmbogățite cu proteine
pentru sportivi, îmbrăcăminte pentru gimnastică
şi sporturi, încăltăminte pentru gimnastică şi
sporturi, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.

───────

(210) M 2020 06733
(151) 23/09/2020
(732) MARIA LUPEA, BD. TOMIS

NR. 147, BL. A3, ET. 2, AP.
31, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ZEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.01.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, mâncăruri
preparate pe bază de legume și carne, feluri
de mâncare preparate din carne, icre de
peşte preparate, supe, preparate pentru supa
vegetală, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, cremă pe bază de legume, legume
gătite, omletă, rulouri de varză umplute cu
carne, chiftele din brânză de vaci, salate
de fructe, chiftele din cartofi, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, alimente preparate care constau
în principal din înlocuitori de carne, alimente
refrigerate constând în principal din peşte,
bisque (supe), bucăţi de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvişuri, carne de vită
preparată, feluri de mâncare preparate din
carne, cartofi umpluţi, carne preparată, carne
prăjită de pui, fiertură (supe), fileuri de peşte la
grătar, mâncăruri preparate care constau integral
sau în principal din vânat, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate pe bază de carne, pârjoale din carne,
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mâncăruri preparate conţinând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) bacon, salate preparate, ouă şi
produse din ouă, peşte, fructe de mare şi
moluşte, nu vii, produse lactate si înlocuitori,
supe și baze de supă.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase şi tăieţei, tapioca şi
sago, faină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte îngheţate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată), alimente
semipreparate şi snacks-uri, respectiv: alimente
sărate preparate din făină de cartofi, alimente
preparate pe bază de tăiţei, snack-uri preparate
din făină de cartofi, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, biluţe de brânză (snackuri),
bulete de brânză expandate (snacksuri de
porumb), produse snacks preparate pe bază
de porumb, sosuri pentru mâncare, sandvişuri,
sandvişuri cu brânză (sandvişuri), sandvişuri de
hot dog, marinate, plăcinte cu carne, sosuri
pentru carne, mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, clătite, paste, sos pentru paste,
produse de cofetărie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, pâtes en croute
(plăcinte), produse de cofetărie cu arahide,
pelmeni, plăcinte, pizza, budinci, quiche (tartă),
ramen, ravioli, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, gustări
pe bază de orez, gris, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri de
aluat nefermentat, macarons, spaghete, băuturi
pe bază de ceai, tortillas, preparate pentru
copt şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci şi umpluturi dulci, produse apicole de
uz alimentar, alimente cu paste la conservă,
bruschete (tartine), baghete umplute, batoane pe
bază de cereale ca substituţi alimentari, biluţe
de brânză (snackuri), biscuiţi crackers cu aromă
de legume, blaturi de pizza, biscuiţi crocanţi
condimentaţi, chifle umplute, brioşe, bulete
de brânză expandate (snacksuri de porumb),
chipsuri de porumb, chipsuri de orez, clătite
sărate, clătite, chipsuri din cereale, floricele
de porumb, covrigei, crenvuști calzi şi ketchup
în chifle deschise, fulgi din cereale, frigănele,
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază de
grâu, gustări pe bază de multicereale, gustări
pe bază de orez, gustări rapide preparate din
musli, înveliş pentru sandvişuri, hamburgeri în
pâine, hot dog (sandvişuri), mâncăruri alcătuite
în principal din paste, mâncăruri care includ
paste, pâine cu umplutură, pateuri cu cârnați

(patiserie), mâncăruri preparate pe bază de
paste, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
plăcintă cu carne, plăcinte, pizza, porumb
prăjit, porumb fript, plăcinte gătite, plăcinte
proaspete, prânzuri la cutie constând din orez,
cu carne, peşte sau legume adăugate, produse
pentru gustări preparate din amidon de porumb,
produse pentru gustări conţinând în principal
cereale, produse de patiserie din legume şi
carne, produse alimentare preparate sub formă
de sosuri, quiche (tarte sărate), produse pentru
gustări preparate din făină de cartofi, sandvişuri,
rulouri umplute (produse de patiserie), spirale
din porumb, spaghetti cu chiftele, turte de mălai,
gogoşi cu brânză proaspătă de vaci.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet şi livrare la domiciliu, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
din clasa 30 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 06734
(151) 23/09/2020
(732) EDIDI MAG 2020 SRL, STR.

CPT. DOBRILA EUGENIU NR.
18, CAMERA 1, BL. X, SC. A, ET.
3, AP. 14, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
JUSTZEN

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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8. Arme de mână ascuțite și contondente,
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 acţionate manual, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
ridicat (cricuri) acţionate manual.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneţi,
materiale înregistrate.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, instrumente ajutătoare pentru sex,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, protetică și implanturi
artificiale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personala,
aprinzătoare pentru gât, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic respectiv: filtre de aer pentru
uz casnic, filtre de aer pentru uz industrial,
filtre de apă pentru robinet de uz casnic,
filtre electrice pentru purificarea apei, de uz
menajer, filtre pentru instalaţii de evacuare
(părţi, componente ale instalaţiilor de uz casnic
sau industrial), instalații de uscare, instalații
industriale de tratare a apei, instalații nucleare,

instalații sanitare de alimentare cu apă și
instalaţii de canalizare.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea.
21.  Articole pentru îngrijirea îmbrăcămintei și
încălțămintei, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu
utilizare nespecificată cu excepţia sticlei pentru
construcţii, ustensile cosmetice și de toaletă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipamente
sportive, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de comerţ
şi servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2020 06735
(151) 23/09/2020
(732) Banca Comercială Feroviară SA,

STR. POPA TATU NR. 62A, BLOC
TRONSON A, SECTOR 1, 010806,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TechBank

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate: verde (Pantone 553
C), gri (Pantone 663 C), gri (Pantone
4275 C)

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

36. Servicii de depunere în casete valorice,
servicii financiare, monetare și bancare,
acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru societăți, acordare de fonduri
pentru entități comerciale, acordare de fonduri
pentru dezvoltare de noi tehnologii, acordare
de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru inventatori, acordare
de fonduri pentru invenții, acordare de
fonduri pentru universități, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, administrare
de capital, administrare de conturi de
economii, consiliere independentă în materie
de planificare financiară, constituire de depozite
de valori, consultanță financiară în domeniul
managementului riscului, coordonarea afacerilor
financiare online, depozite de economii, emitere
de bilete de ordin, emiterea de instrumente
negociabile (servicii financiare), finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțare privind cumpărarea
și vânzarea de societăți comerciale, finanțarea
companiilor, finanțarea de achiziții, furnizare de
informații și analize pe internet în domeniul
investițiilor financiare, furnizare de servicii
bancare, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii financiare
prin telefon și prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare sau prin internet,
gestionarea ordinelor de plată programate,
gestiune financiară prin internet, gestiunea
conturilor escrow pentru investiții, gestiunea
conturilor ipotecare escrow, gestiunea financiară
a conturilor curente, gestiunea financiară a
conturilor în numerar, management financiar
în activitatea bancară, management financiar
și planificare financiară, operațiuni bancare
comerciale, operațiuni bancare electronice
efectuate prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare (sistem bancar prin internet),
punere la dispoziție de conturi curente,
schimburi financiare, servicii de baze de
date financiare referitoare la schimburile
valutare, realizare de tranzacții financiare,
servicii bancare, servicii bancare electronice,
servicii bancare automate, servicii bancare
computerizate, servicii bancare prin internet,
servicii bancare comerciale online, servicii
bancare financiare pentru persoane particulare,
servicii bancare la distanță (telebanking), servicii
bancare personale, servicii bancare prin telefon,
servicii de acceptare de cecuri electronice,
servicii de finanțare pentru societăți, servicii de

transfer de valută, servicii de transfer valutar
virtual, servicii de tranzacții monetare, servicii
financiare computerizate, servicii financiare
computerizate privind societățile comerciale
de vânzare cu amănuntul, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii de informații financiare furnizate prin
accesul la o bază de date computerizată, servicii
de informații financiare pentru bănci furnizate
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
a transmisiilor prin satelit, servicii financiare
prestate prin mijloace electronice, tranzacții
bancare la domiciliu (home banking), tranzacții
bancare on-line, emisiune de carduri de credit
și debit, furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, plată automată de conturi,
procesare de plăți electronice, procesare de plăți
pentru bănci, procesarea plăților efectuate cu
card de credit, procesare electronică de plăți,
procesare de plăți cu card de debit, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesarea
plăților cu cecuri electronice, procesarea plăților
electronice efectuate cu carduri preplătite,
procesarea plăților pentru achiziționarea de
produse și servicii printr-o rețea de comunicații
electronice, servicii de card de plată, servicii
de plată a facturilor online, servicii de plată
electronică, servicii de plată furnizate prin
intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de plată fără
contact, servicii de plată la distanță, servicii de
plată prin comerț electronic, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri prin intermediul telecomunicațiilor,
transfer de fonduri în rețele de comunicații
electronice, pentru achiziția de produse, transfer
computerizat de fonduri, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, tranzacții
electronice cu carduri de credit, tranzacții
electronice de debitare, tranzacții financiare prin
blockchain.

───────
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(210) M 2020 06736
(151) 23/09/2020
(732) SC OCTIMA VINIS SRL,

SAT MOCESTI NR. 215,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
IORDACHEANU, 107311,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

OPUS FABULA FETEASCA
NEAGRA DEMIDULCE /
2018 GRAMOFON Wine

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 25.01.25; 11.03.01; 29.01.14;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7595), aramiu, cupru

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2020 06737
(151) 23/09/2020
(732) RADU CARMEN, STR. PĂCII, BL.

1, SC. B, ET. 3, AP. 25, JUDEŢ
NEAMŢ, ROMAN, 611100, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Callias

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de saloane de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 06738
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Expert Supplier

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────

(210) M 2020 06739
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Keep it simple, make it work

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────
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(210) M 2020 06740
(151) 23/09/2020
(732) SC EXPERT SOFTWARE SRL,

STR. PARTIZANILOR NR. 2, BL.
M3A, SC. 1, AP. 16, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Make IT work!

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

9. Programe de calculator, înregistrate,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.

───────

(210) M 2020 06741
(151) 23/09/2020
(732) ARTA CORE VISION SRL, BLD.

NICOLAE TITULESCU NR. 1, BL.
A7, SC. A, ET. 8, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

L`esthetix FRENCH BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.25

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

5.  Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, preparate farmaceutice, alimente
pentru bebeluși, plasturi, fungicide.
10. Articole ortopedice, material de sutură,
dispozitive terapeutice și de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, membre artificiale, aparate și
instrumente chirurgicale.
35. Publicitate, administrație comercială,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru terți,
administrarea vânzărilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii de cercetare, servicii științifice,
servicii de analiză industrială, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare și
controlul calității, servicii de proiectare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și frumusețe pentru oameni, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2020 06743
(151) 23/09/2020
(732) JU KIDS SRL, STR. TURDA, 123,

BLOC 4, SCARA B, ET. 7, AP. 81,
INT 81, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011323, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JU KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.03; 26.03.01;
07.01.01; 07.01.24; 21.01.14; 29.01.14

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
───────

(210) M 2020 06744
(151) 23/09/2020
(732) M SMART SECURITY SRL ,

PIAȚA VASILE MILEA NR 2, BLOC
MOBILUX, MEZANIN, CAMERA
NR. 9, PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

M SMART SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.17;
26.03.01; 26.03.18

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

45. Servicii juridice, Servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și
sociale oferite de către terți destinate să
satisfacă nevoile indivizilor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, managementul
riscurilor pentru securitatea fizică și siguranță,
autentificarea informațiilor de identificare
personală (servicii de verificare a identității),
consultanță în domeniul furtului de date și al
furtului de identitate, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, consultanță în
materie de securitate, consultanță în materie
de securitate fizică, consultanță în materie de
securitate în muncă, controlul de securitate
al bagajelor, depistarea bunurilor furate,
deschidere de închizătoare de uși, deschiderea
încuietorilor, deschiderea încuietorilor de
siguranță, escortă (gardă de corp personală),
escortă personală (gardă de corp), evaluare
a riscurilor în materie de securitate, evaluarea
gradului de siguranță, furnizare de informații

despre servicii de gărzi de corp personale,
furnizare de informații despre servicii prestate
de un agent de securitate, furnizare de servicii
de verificare a antecedentelor, furnizarea servicii
de recunoaștere și de supraveghere, gardă de
corp personală (escortă), inspectarea uzinelor
în scopuri de securitate, investigații cu privire
la antecedente ale persoanelor, localizarea
cheilor pierdute, localizarea vehiculelor furate,
marcarea de securitate a documentelor,
marcarea de securitate pentru bunuri,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de pază și protecție, salvarea oamenilor,
servicii de consultanță cu privire la prevenirea
infracțiunilor, servicii de consultanță în domeniul
securității naționale, servicii de consultanță în
materie de prevenire a criminalității, servicii de
consultanță în materie de siguranță, servicii
de consultanță în materie de securitatea
fizică și siguranță, servicii de custodie de
chei, servicii de evaluare a riscului pentru
securitatea fizică și siguranță, servicii de
informare cu privire la securitatea fizică și
siguranță, servicii de informare referitoare la
siguranță, servicii de inspecții de securitate
pentru terți, servicii de localizare a vehiculelor
furate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de pază, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază contractuale, servicii
de pază pe timp de noapte, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de recuperare a
fugarilor, servicii de recuperare a vehiculelor
furate, servicii de securitate fizică, servicii de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății și a
persoanelor, servicii de siguranță aeroportuară,
servicii de supraveghere, servicii de validare a
identității, servicii de verificare a persoanelor,
servicii oferite de către agenții de pază pentru
magazine, servicii pentru siguranța pasagerilor
liniilor aeriene, servicii prestate de gardă de
securitate, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru clădiri, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, supraveghere cu circuit închis,
supravegherea alarmelor antiefracție, verificarea
identității, servicii de agenții de detectivi, servicii
de portar, servicii de portar hotelier, servicii
oferite de un detectiv, organizarea reuniunilor
politice, servicii de arbitraj, intermediere și
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conciliere privind conflicte, consiliere cu privire la
litigii.

───────

(210) M 2020 06745
(151) 23/09/2020
(732) HERA STYLE SRL, SAT BUZNEA,

NR. CADASTRAL 125, CORP
C1, CAMERA 5, JUDEȚ IAȘI, ION
NECULCE, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
BDUL CAROL I NR. 4, CORP A,
ETAJ. 1/107, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

be.BLISS EVENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.01; 26.01.03; 26.01.18;
24.17.02

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

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, 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, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artişti, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,

furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
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, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
lobby commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
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, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), relaţii publice, publicitate cu
plata per click, 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, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/09/2020

baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
41. Închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
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, transfer
de know-how (instruire), servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, servicii de
editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii de discotecă, dublări, tehnoredactare
computerizată electronica, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, microfilmare, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
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 baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, pictură pe
faţă, organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), instruire practică (demonstraţii),
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, 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, închirierea de
decoruri pentru scenă, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/

servicii de instruire, divertisment de televiziune,
producţii de teatru, închirierea de jucării, servicii
de instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video/închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte.
44. Aranjamente florale, grădinărit, cultivarea
plantelor, grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, realizarea
coroanelor.

───────



Erată 

    Referitor la cererile de înregistrare cu nr. de depozit  M 2020/06562, clasificarea corectă 

a produselor și serviciilor este: 

 
   Clasa 3: Preparate cosmetice și articole de toaletă nemedicinale; parfumuri, uleiuri esenţiale; 
preparate de albire și alte substanţe de spălare; odorizante; preparate pentru baie, nu cele pentru 
scopuri medicale; săruri de albire; sodă de albire; şervetele pentru bebeluşi impregnate cu preparate 
de curăţare; calupuri de săpun; preparate chimice de curăţare pentru scopuri casnice; preparate de 
curățare; preparate pentru îndepărtarea culorii; produse chimice pentru intensificarea culorii pentru 

scopuri casnice (rufe spălate); preparate cosmetice pentru băi; bețișoare din bumbac pentru scopuri 
cosmetice; vată din bumbac pentru scopuri cosmetice; degresanți, alții decât cei utilizați în procese de 
fabricare; săpun deodorant; deodorante de uz uman sau veterinar; detergenţi, alţii decât cu utilizare în 
procesele de fabricare și în scopurile medicale; preparate de duș pentru igiena personală sau folosite 
ca deodorant; balsam pentru ţesături; dischete din bumbac impregnate cu preparate demachiante; 

înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor; produse pentru spălarea rufelor; ceară pentru 
pardoselile din parchet; lichide antiderapante pentru pardoseli; lustru pentru mobilă și pardoseli; 
soluţii de degresare; cremă pentru pantofi; cremă de ghete; săpun; pudră de talc pentru toaletă. 
. 
      Clasa 16: Hârtie și carton; tipărituri; articole de papetărie și de birou, cu excepţia mobilei; folii de 

plastic pentru documente, folii și pungi pentru ambalat și împachetat; pungi din hârtie sau plastic 
pentru ambalat; bavete din hârtie; cutii din hârtie sau carton; hârtie de calc; coperți/învelitori 
(papetărie); prosoape din hârtie pentru față; dosare (rechizite de birou); mape pentru hârtii/dosare din 
plastic pentru hârtii; saci de gunoi din hârtie sau plastic; şervetele din hârtie; foi de hârtie (papetărie); 
prosoape de hârtie utilizate la curăţenie; hârtie pergament; folie din plastic pentru împachetat; rolă de 

folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare; articole pentru școală (papetărie); şervetele de masă 
din hârtie; traverse de masă din hârtie; protecţii pentru masă din hârtie; şervetele de hârtie pentru 
demachiere; hârtie de toaletă/hârtie igienică; prosoape de hârtie; hârtie cerată; hârtie de împachetat/ 
hârtie de ambalat; hârtie de scris. 
       Clasa 21: Ustensile și recipiente de uz casnic sau de bucătărie; mături; perii, cu excepția 

pensulelor; perii pentru încălțăminte; găleți/vedre; recipiente de unică folosinţa din folie de aluminiu, 
de uz casnic; șervete de bucătărie; coș de gunoi; cârpe de şters praful (pânze); ustensile pentru şters 
praful de pe mobilă; găleată cu storcător pentru mopuri; storcător pentru mopuri; mopuri; vase de 
gătit și articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor și lingurilor; boluri; cutii pentru 
distribuirea prosoapelor din hârtie; ceaune; ceramică pentru uz casnic; seturi de oale pentru gătit; oale 

de gătit; tirbușoane; seturi de recipiente pentru ulei și oţet; veselă; capace pentru farfurii/capace 
pentru veselă; aparate de gătit cu aburi, neelectrice; tigăi pentru prăjit; vase pentru păstrat mâncarea 
caldă, neîncălzite electric; termosuri; fierbătoare, neelectrice; recipiente pentru bucătărie; suporturi 
de cuţițe pentru masă; cutii pentru gustări; veselă pentru camping; mojare pentru bucătărie; 
spărgătoare de nuci; articole din porţelan pentru uz casnic; capace pentru vasele de gătit; vase; 

produse de olărie; boluri de salată; cleşți pentru salată; farfurioare; solniţe cu orificii de 
presărare/solnițe tip vas; linguri-cupe pentru uz casnic. 
 
 
 

 


