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Cereri Mărci publicate în 03/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08374 24/11/2020 SC MILAPO FRESH SRL PINTEA

2 M 2020 08494 24/11/2020 TREMEND SOFTWARE
CONSULTING SRL

TORP

3 M 2020 08495 24/11/2020 ADRIANA ALEXANDRA SUMAN Caterine

4 M 2020 08496 24/11/2020 CLAUDIA-MARIA MURARIU SAKURA Medicină Alternativă
Recuperare by Claudia Maria

5 M 2020 08497 24/11/2020 PIGNA ROMANIA IMPEX SRL SILVIS

6 M 2020 08498 24/11/2020 SOCIETATEA ROMANA DE
ENDOCRINOLOGIE

CONGRESUL NATIONAL DE
ENDOCRINOLOGIE

7 M 2020 08499 24/11/2020 SC OPEN OPTIC SRL CLAR OPTIC

8 M 2020 08500 24/11/2020 CORNEL GEORGE COMSA CASCADE CAR WASH

9 M 2020 08501 24/11/2020 JUSTIN PHARMA SRL Justin Pharma

10 M 2020 08502 24/11/2020 SC BURSA ROMANA DE
AFACERI SA

CD CITIZEN DIPLOMACY

11 M 2020 08503 24/11/2020 MERCADO SRL AMATE

12 M 2020 08504 24/11/2020 PUBLIVOL CREATIV SA Nimic fără Dumnezeu

13 M 2020 08505 24/11/2020 SC GIOVANI CONSTRUCT SRL GIOVANI CONSTRUCT
impreuna sustinem viitorul

14 M 2020 08506 24/11/2020 SC ERDAL-MAR FASHION SRL THE CROWN by Maria Iacob

15 M 2020 08507 24/11/2020 ADRIAN POPESCU Qeno

16 M 2020 08508 24/11/2020 PIRAMID INTERNATIONAL SRL Atifco 1990

17 M 2020 08509 24/11/2020 DANIEL-LIVIU DICULESCU gemevo

18 M 2020 08510 24/11/2020 MAVITIS JARIȘTEA SRL DOMENIILE Jariștei

19 M 2020 08511 24/11/2020 CABINET AVOCAT IANCU
VLAD ALEXANDRU

RNPM ONLINE

20 M 2020 08512 24/11/2020 J'AI BISTROT CUISINE SRL JAM SESSIONS PRODUSE
ARTIZANALE MADE WITH

21 M 2020 08513 24/11/2020 CRISTINA CHINTOIU Ebruli

22 M 2020 08515 24/11/2020 HAPPY DISTRIBUTION SRL Happy Tail

23 M 2020 08516 24/11/2020 LEGUME-FRUCTE ROUA
COOPERATIVA AGRICOLA

r

24 M 2020 08517 24/11/2020 LEGUME-FRUCTE ROUA
COOPERATIVA AGRICOLA

roua organic
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 08518 24/11/2020 LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA
UN STROP DE VIATA

26 M 2020 08520 24/11/2020 FUNDATIA DAN VOICULESCU
PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI

INOVALIMENT

27 M 2020 08521 24/11/2020 EL PREST GUM 2007 S.R.L. SuperBILE ROTEŞTE şi
ZÂMBEŞTE

28 M 2020 08522 24/11/2020 TRUSTHEAD SERVICES SRL What If Things Go Well

29 M 2020 08523 24/11/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

BORN IN SWEDEN

30 M 2020 08524 24/11/2020 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

26 EU Perfume 0% Allergens

31 M 2020 08525 24/11/2020 SCHLOSSER&FRIENDS SRL S.O.S CAR

32 M 2020 08526 24/11/2020 LUNA KING SRL LUNA KING ORIGINAL EXTRA
Quality White Beans

33 M 2020 08527 24/11/2020 CARETTA S.R.L. caretta

34 M 2020 08528 24/11/2020 BLOO DESIGN TRADE SRL DRESSINGZ

35 M 2020 08529 24/11/2020 CAFETERIA DALIANO SRL DALIANO
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(210) M 2020 08374
(151) 24/11/2020
(732) SC MILAPO FRESH SRL, STR.

VICTORIEI NR. 31, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
PINTEA

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

29. Produse din lapte.
───────

(210) M 2020 08494
(151) 24/11/2020
(732) TREMEND SOFTWARE

CONSULTING SRL, STRADA CLUJ
NR. 83, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011492, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TORP

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7472 C), negru (Pantone Black 6C), alb
(HEX #ffffff)

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

9. Software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (API).

───────

(210) M 2020 08495
(151) 24/11/2020
(732) ADRIANA ALEXANDRA SUMAN,

SOSEAUNA NICOLINA 165,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Caterine

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.03.13; 27.05.01

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

25. Stihare (alba), şorţuri (îmbrăcăminte),
bandane (fulare), halate de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje
(lenjerie), camizole, îmbrăcăminte, paltoane,
gulere (îmbrăcăminte), rochii, capoate, mănuşi
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, tricotaje (îmbrăcăminte), mantile,
eşarfe pentru cap, paltoane bărbăteşti/pardesie,
pelerine, mantale, jupe, pijamale, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), togi, lenjerie de
corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), veste/jiletci, broboade,
camasi tip ie brodate manual.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
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intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, marketing, 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, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de tă, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, publicitate prin televiziune, scrierea
de texte publicitare.
40. Servicii de brodare, croitorie personalizată,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte,
aplicarea de apreturi de finisaj pe materialele
textile, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
croitorie de damă, albirea ţesăturilor, împâslirea
ţesăturilor, vopsirea materialelor textile,
tratarea materialelor textile/tratarea ţesăturilor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor),
servicii de urzit cu războaie de ţesut, tratarea
lânii, confecționare de piese vestimentare
brodate manual.

───────

(210) M 2020 08496
(151) 24/11/2020
(732) CLAUDIA-MARIA MURARIU,

BD. THEODOR PALLADY NR. 23,
BL. V10, SC. E, ET. 9, AP. 214,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032264,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SAKURA Medicină Alternativă
Recuperare by Claudia Maria

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 24.17.25; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate pentru aromoterapie, preparate
parfumate, preparate cosmetice, preparate
emoliente, preparate hidratante, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
îngrijirea pielii, loțiuni parfumate, loțiuni pentru
corp parfumate, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, unt de corp și de mâini,
creme aromoterapeutice, creme pentru față,
creme pentru corp, unt de corp, toate acestea
preparate manual, uleiuri pentru masaj, uleiuri
și loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru masaj,
nu de uz medical, lumânări de masaj de uz
cosmetic, ceruri de masaj, produse de masaj,
nemedicamentoase, uleiuri de masaj pentru față,
uleiuri parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri aromatice, uleiuri parfumate,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, uleiuri de
masaj, uleiuri de față, uleiuri pentru corp, uleiuri
naturale de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri
pentru îngrijirea pielii, difuzoare cu fitil pentru
parfumarea camerei.
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4. Lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări, lumânări pentru ocazii speciale,
lumânări în cutii metalice.
21. Difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețisoare parfumate.
41. Servicii educative privind tratamentele
terapeutice, cursuri de meditație, organizarea de
cursuri de tehnici de meditație, servicii educative
în materie de tehnici de meditație, furnizarea
de instruire, organizare de cursuri, punere la
dispoziție de cursuri de instruire în domeniul well-
being (bunăstare) și/sau cu privire la serviciile
desemnate din clasa 44, servicii de meditație.
44. Servicii de aromaterapie, servicii de terapie,
fizioterapie/terapie fizică, servicii de terapie cu
ventuze, servicii de terapie a insomniei, terapie
împotriva fumatului, furnizare de servicii de
tratament pentru renunțarea la fumat, tratamente
terapeutice pentru față, tratamente terapeutice
pentru corp, servicii personale terapeutice
referitoare la alimentație, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de psihoterapie, masaj, masaj
și masaj shiatsu terapeutic, masaj al țesuturilor
adânci, informații referitoare la masaj, masaj
tradițional japonez, servicii de masaj la picioare,
servicii de drenaj limfatic, terapie gua-sha (masaj
cu răzuire), asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice.

───────

(210) M 2020 08497
(151) 24/11/2020
(732) PIGNA ROMANIA IMPEX SRL,

BD. TIMISOARA NR. 84, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SILVIS

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
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.

───────

(210) M 2020 08498
(151) 24/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

ENDOCRINOLOGIE, BD.
AVIATORILOR NR. 34-38, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CONGRESUL NATIONAL
DE ENDOCRINOLOGIE

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire, academii
(educaţie), organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, scrierea de texte.

───────

(210) M 2020 08499
(151) 24/11/2020
(732) SC OPEN OPTIC SRL, STR.

MIORITEI NR. 4B, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

CLAR OPTIC
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(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
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 si 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.

───────

(210) M 2020 08500
(151) 24/11/2020
(732) CORNEL GEORGE COMSA,

STRADA DUPA INISTE NR. 79,
BL. 6, AP. 18, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500132, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CASCADE CAR WASH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08; 26.11.03;
26.11.07; 01.01.05; 29.01.14

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#3AB4E7), bleu (HEX #33A2DA,
#9ECBED), albastru (HEX #2F8FCD),
albastru închis (HEX #2F7CBF,
#306AB1, #3357A3), bleumarin (HEX
#183A65), verde (HEX #36993E), alb,
negru

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

37. Întreținerea automobilelor.
───────

(210) M 2020 08501
(151) 24/11/2020
(732) JUSTIN PHARMA SRL, STR.

LUPENI NR. 45, JUDEŢUL SIBIU,
SIBIU, 550205, SIBIU, ROMANIA

(540)

Justin Pharma

(531) Clasificare Viena:
27.05.07; 27.05.11; 03.07.11; 05.03.13

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

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

3. Uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
vegetale, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, arome alimentare (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale pentru uz personal, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale de uz industrial, creme
nemedicinale, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, creme exfoliante, creme antirid,
creme hidratante.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, ape minerale
pentru uz medicinal, săruri pentru băi de
ape minerale, ape termale, apă de mare
pentru băi medicinale, apă oxigenată de uz
medical, preparate biologice de uz medical,
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biologice preparate biologice de uz veterinar,
băi de oxigen, băi medicinale, capsule pentru
medicamente, capsule vândute goale pentru
produse farmaceutice, cașete de uz farmaceutic,
cărbune activat pentru adsorbția de toxine
de uz medical, chimice preparate chimice
de uz medical, chimice preparate chimice
de uz veterinar, colagen de uz medical,
colodiu de uz farmaceutic, cristale de uz
terapeutic, drojdie de uz medical, veterinar sau
farmaceutic, enzime de uz medical, enzime
de uz veterinar, exfoliante (produse) de uz
medical, extract de scoarță de uz medical,
extract din scoarță de uz veterinar, extracte din
drojdie de uz medical, veterinar sau farmaceutic,
gaz de uz medical, gaze și amestecuri de
gaze utilizate în imagistică medicală, lubrifianți
de uz chirurgical, lubrifianți de uz medical,
lumânări de masaj medicamentoase, lumânări
pentru masaj de uz terapeutic, lumânări pentru
urechi de uz terapeutic, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
medicație de uz veterinar pentru calmarea
durerii, nămoluri medicinale, oxigen de uz
medical, picături de ochi, picături pentru ochi
medicinale, preparate bacteriene de uz medical,
preparate bacteriene de uz veterinar, preparate
bacteriologice de uz medical, preparate
biologice mixte de uz medical, preparate
cu aminoacizi de uz medical, preparate
cu paracetamol cu eliberare modificată,
preparate cu paracetamol pentru administrare
intravenoasă, preparate cu paracetamol pentru
administrare orală, preparate cu minerale
și vitamine, preparate farmaceutice care
conțin celule stem, preparate farmaceutice
de uz veterinar, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate medicale, preparate
medicamentoase de protecție solară, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
minerale de uz medical, preparate pe bază de
cantaride de uz veterinar, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pe bază de panthenol,
de uz medical, preparate din cantaride, de
uz medical, preparate utilizate în naturopatie,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, produse organoterapeutice, produse
pentru împrospătarea respirației de uz medical,
produse rehidratante, pudră de perle pentru uz
medicinal, pulbere de scoarță de uz medical,
săruri de ape minerale, săruri de uz medical
pentru baie, șampoane medicinale, șampoane
uscate medicinale, șampon medicinal, șampon
medicinal pentru păr, soluție salină pentru
irigarea sinusurilor și nasului, soluții contra
bătăturilor, sprayuri cu lichide pentru bandajare,
sprayuri refrigerante pentru uz medical, săruri
pentru rehidratare orală, suplimente nutritive

de uz veterinar, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
preparate terapeutice pentru baie, uleiuri
medicamentoase pentru bebeluși, uleiuri pentru
îngrijirea pielii [medicamentoase], ulei din lemn
de santal pentru scopuri medicale, farmaceutice
și veterinare, ulei de ricin ca înveliș pentru
preparate farmaceutice, vaselină de uz medical
sau veterinar, veterinare produse veterinare,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, creme farmaceutice, creme
medicinale.

───────

(210) M 2020 08502
(151) 24/11/2020
(732) SC BURSA ROMANA DE

AFACERI SA, STR. CIACOVA
NR. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CD CITIZEN DIPLOMACY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08503
(151) 24/11/2020
(732) MERCADO SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 50A, AP.
8, JUDEȚUL ALBA, ALBA IULIA,
510167, ALBA, ROMANIA

(540)
AMATE

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

29. Carne proaspătă, carne ambalată, carne
feliată, carne congelată, carne tocată, pasta
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mici, cârnați proaspeți, hamburgeri carne, carne
pentru cârnați.
35. Publicitate, promovare, vânzare și
comercializare prin orice mijloace, inclusiv prin
mijloace de vânzare online, a produselor numite
în clasa 29.

───────

(210) M 2020 08504
(151) 24/11/2020
(732) PUBLIVOL CREATIV SA, STR.

MIHAI VITEAZU NR.34, CAM. 1,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Nimic fără Dumnezeu

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

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
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.

───────

(210) M 2020 08505
(151) 24/11/2020
(732) SC GIOVANI CONSTRUCT SRL,

IVANES, BICAZ-CHEI, 617060,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

GIOVANI CONSTRUCT
impreuna sustinem viitorul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1018),
negru (RAL 9004), alb ( RAL 9010)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere.

───────
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(210) M 2020 08506
(151) 24/11/2020
(732) SC ERDAL-MAR FASHION SRL,

ALEEA UMBREI NR. 7, BL. 23B,
SC.A, AP.13, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

THE CROWN by Maria Iacob

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.13; 25.01.05

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

clase:
35. Servicii de impresariat pentru manechine.
41. Sport şi fitness, activităţi sportive şi
culturale, servicii sportive şi de fitness,
activităţi de divertisment, sportive şi culturale,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv, antrenament sportiv,
antrenamente sportive, activităţi sportive,
organizare de competiţii sportive şi evenimente
sportive organizare de evenimente sportive
şi de competiţii sportive, organizare de
activităţi sportive şi competiţii sportive, cursuri,
antrenament şi instruire în domeniul sportului,
servicii educative în domeniul dansului cursuri de
dans pentru copii, cursuri de dans pentru adulţi,
organizare de concursuri de dans, furnizare de
cursuri de dans, organizare de spectacole de
dans, furnizare de săli de dans, cursuri de dans,
şcoli de dans
studiouri de dans, spectacole de dans,
divertisment de tipul prezentărilor de modă.

───────

(210) M 2020 08507
(151) 24/11/2020
(732) ADRIAN POPESCU, STR. LIVIU

REBREANU NR. 21, BL. M9,
SC. 2, ET. 4, AP. 40, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Qeno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, alarme electrice, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
film de desene animate, nedescărcabil, baterii
anodice/baterii de înaltă tensiune, anozi, roboţi
telefonici, ochelari anti-orbire, dispozitive anti-
interferenţă (electricitate), sisteme de avertizare
anti furt, anticatozi, apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), mănuşi din
azbest pentru protecţia împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru protecţia
împotriva incendiilor, ecrane de protecţie din
azbest pentru pompieri, aparate şi instrumente
pentru astronomie, receptoare audio şi video
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (ATM), instrumente
de azimut, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentr
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/11/2020

de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi
instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinii, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru

calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
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uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, cârduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare

de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
paşapoarte biometrice/paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, cârduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive, electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, cârduri cu circuite
integrate (cârduri inteligente)/carduri inteligente
(cârduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
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(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matemetice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
cârduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare

a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor x, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
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nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), pipete pentru măsurare, altele decât de
uz medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadable, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie pentru
purificarea aerului, măşti de respiraţie, altele
decât cele pentru respiraţia artificială, 090680
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane

inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scântei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de T (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
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ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, plăci transparente (fotografie)/
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, monitoare video pentru
bebeluşi, casete video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie- talkie),
tăvi pentru developare (fotografie), indicatoare
de nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze
anti-stropire pentru robinete dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie

pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare/cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate si instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
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coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
instalaţii de desalinizare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente
ale instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru

scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(LED), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de Crăciun/instalaţii electrice pentru
pomul de Crăciun, lumini pentru automobile/
lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, filamente cu magneziu pentru
iluminat, prăjitoare de malţ, generatoare de
microbule pentru băi, cuptoare cu microunde
(aparate de gătit), cuptoare cu microunde pentru
scopuri industriale, instalaţii de răcire a laptelui,
lămpi pentru mineri, robinete pentru ţevile de
apă/robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
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electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi SPA (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, aparate de
captare a apei, şaibe pentru robinetele de apă/
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de

conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a
apei/dispozitive de evacuare.

───────

(210) M 2020 08508
(151) 24/11/2020
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SRL,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDEȚUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Atifco 1990

(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 26.11.12; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

1. Compoziții și substanțe chimice și organice
utilizate la fabricarea de alimente și de băuturi
(conservanți), conservanți pentru alimente,
conservanți folosiți la fabricarea pâinii.
5. Preparate de uz medical, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
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preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente
pe bază de legume pentru paste, sare,
mirodenii, busuioc uscat, cimbru uscat, foi
de dafin uscate, leuștean uscat, mărar uscat,
oregano uscat, pătrunjel uscat, piper, piper
măcinat, boabe de piper, piper roșu măcinat,
boia, usturoi măcinat, praf de usturoi, sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru

pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare,
vanilie (arome), arome de lămâie, arome de
migdale, arome pentru brânză, arome pentru
prăjituri, arome de unt, arome din ceai, arome
pentru supe, arome de cafea, arome obținute
din fructe, arome preparate din pește, arome
preparate din carne, arome preparate din
murături, arome pe bază de ciocolată, arome de
fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome de
migdale pentru alimente sau băuturi, arome de
lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cacao,
pudră de cacao, pudră de cacao instant, cacao
pentru prepararea băuturilor, amestecuri pe bază
de cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru alimente, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).

───────

(210) M 2020 08509
(151) 24/11/2020
(732) DANIEL-LIVIU DICULESCU,

STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SC. 6, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

gemevo

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru
acid, acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri
acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, maşini de adunat
antene, aerometre, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice,
alarme, alcoolmetre, alidade, altimetre,
ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate
baterii anodice/baterii de înaltă tensiune, anozi,
roboţi telefonici, ochelari anti-
orbire, dispozitive anti-interferenţă (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din
azbest pentru protecţia împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte din azbest pentru
protecţia împotriva incendiilor, ecrane de
protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (ATM),
instrumente de azimut, monitoare pentru
bebeluşi, cântare pentru bebeluşi,
genţi adaptate pentru laptopuri, cântare (balanţe
romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre,
cântare de baie, baterii, electrice, pentru
vehicule/acumulatoare, electrice,
pentru vehicule, baterii pentru iluminat, baterii,
electrice, baterii pentru ţigările
electronice, recipiente pentru baterii/recipiente
pentru acumulatoare, cutii
pentru baterii/cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize,
luminoase, sonerii (dispozitive de avertizare),
betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate de
copii heliografice, instrumente
de control pentru boilere, cutii de branşament
(electricitate), aparate pentru
respiraţie subacvatică, aparate pentru respiraţie,
cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, cabluri,
electrice, maşini de calculat, inele de
calibrare, calibre, calorimetre, camere video,
aparate de fotografiat (fotografie),
tuburi capilare, rigle gradate pentru tâmplari,
suporturi pentru plăcuţe negre

(fotografie), carcase special realizate pentru
aparate şi instrumente de
fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, case de marcat,
casetofoane, catozi, aparate catodice anti-
coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
aparate pentru schimbarea acelor
de pick-up, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru
ţigările electronice, staţii de încărcare pentru
vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea
timbrării corespondenţei, aparate şi instrumente
folosite în chimie, chipuri
(circuite integrate), bobine inductante
(impedanţă), aparate de cromatografie
pentru utilizare în laboratoare, cronografe
(aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curăţare pentru
discurile de pick-up/aparate de curăţare pentru
discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi
incendiilor, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
incendiilor/ articole de
îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special
concepută pentru laboratoare, cabluri coaxiale,
bobine, electrice, mecanisme
pentru aparatele acţionate cu fise, mecanisme
pentru televizoarele acţionate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire),
compact-disc playere, comparatoare, compasuri
de măsurare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator,
stocate, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
economizor de ecran, înregistrat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/11/2020

sau descărcabil, calculatoare, consensatoare
(capacitoare)/capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte,
electrice, containere pentru lamele de
microscop, containere pentru lentilele de
contact, panouri de comandă (electricitate),
conectori, electrici, sârmă de cupru, izolată,
telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacţionate, detectoare de
fise contrafăcute, contoare/aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
cuploare, electrice/conexiuni, electrice, capace
pentru ieşirile electrice, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, manechine utilizate la testele de
impact, creuzete (laborator)/cupele (laborator),
redresoare de curent, ciclotroane, lămpi
pentru camere obscure (fotografie), camere
obscure (fotografie), aparate de procesare
a datelor, camere de decompresie, magneţi
decorativi, aparate de demagnetizare pentru
benzile magnetice, densimetre, densitometre,
detectoare de metal pentru scopuri industriale
sau militare, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
diafragme (acoustică), diafragme pentru aparate
ştiinţifice, diafragme (fotografie), maşini de
dictare dictating machines, aparate de difracţie
(microscopie), rame foto digitale, semne digitale,
staţii meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea

filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
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căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice, paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare

pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord, instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri /ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
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up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, Procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor X, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi

pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadabile, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare/clinometre/
indicatori depantă/inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
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sonare, suporturi de/înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de t (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),

transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, plăci transparente (fotografie)/
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, monitoare video pentru
bebeluşi, casete video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea ADN şi
ARN utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
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uz veterinar/seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi
cu vibraţii, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi.catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru

urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale\aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale.aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale\recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
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insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare de
temperatură utilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, comprese termoelectrice (chirurgie),
termometre pentru scopuri medicale, fire
de sutură, chirurgicale, amortizoare pentru
cârje, separatoare de degete pentru scopuri
ortopedice, tomografe pentru scopuri medicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare/bandaje herniare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale,
centuri ombilicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, ploşti ca vase, aparate şi instrumente
urologice, seringi uterine, seringi vaginale,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
şi instrumente veterinare.aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti

cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor X, pentru scopuri medicale.

11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze
anti-stropire pentru robinete, dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contraorbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoaret, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
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echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate și instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
instalaţii de desalinizare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apă potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în

laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componenteale
instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de
gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
brichete, instalaţii de iluminat pentru vehiculele
aeriene, aparate şi instalaţii de iluminat, aparate
de iluminat pentru vehicule, lumini pentru
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vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de
Crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun, lumini pentru automobile / lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi

pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, aparate de
captare a apei, şaibe pentru robinetele de apă/
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a
apei/dispozitive de evacuare.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de Crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
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pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
Crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea, găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,
măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
Crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor

şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării], aparate pentru exerciţii
fizice, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de sur, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecţie
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
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modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08510
(151) 24/11/2020
(732) MAVITIS JARIȘTEA SRL, SAT

JARISTEA, JUDEȚUL VRANCEA,
JARIȘTEA, VRANCEA, ROMANIA

(540)

DOMENIILE Jariștei

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 06.19.07; 27.05.01

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

33. Vin.
───────

(210) M 2020 08511
(151) 24/11/2020
(732) CABINET AVOCAT IANCU VLAD

ALEXANDRU, STR. PICTOR
DANIEL C. ROSENTHAL NR. 17,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RNPM ONLINE

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 03.07.19; 20.07.01; 26.01.01;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice.

───────
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(210) M 2020 08512
(151) 24/11/2020
(732) J'AI BISTROT CUISINE SRL,

STR. NADA FLORILOR NR. 5,
CAM. 1, BL. 5, SC. 3, ET. 3, AP.
103, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

JAM SESSIONS PRODUSE
ARTIZANALE MADE WITH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 02.09.01;
26.11.03; 25.01.19; 29.01.13

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

clase:
29. Jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de
fructe și legume, dulceață de afine, gemuri
din fructe, marmelada din fructe, conserve
și murături, conserve de fasole, conserve
cu legume, conserve de fructe, conserve
de carne, pește (conservat în conserve),
conserve din carne de vânat, conserve de
fructe de mare, conserve de carne de pasăre,
ton (conserve), carne gătită, la conservă,
carne de vită sărată și conservată, căpșuni
conservate, leguminoase conservate, roșii
conservate, nuci conservate, ghimbir, conservat,
soia conservată, anghinare, conservate, ciuperci
conservate, trufe conservate, cartofi, conservați,
măsline conservate, mazăre conservată, ardei
conservati, spanac la conservă, porumb dulce
(conservat), tangerine (citrice) (conservate),
alge comestibile, conservate, dovleci (legume

conservate), ardei iuți conservați, cepe (legume)
conservate, linte (legume) conservată, măsline
preparate, la conservă, legume feliate, la
conservă, fructe feliate, la conservă, fructe
conservate în alcool, fructe de pădure,
conservate, portocale conservate și turtițe,
legume conservate (în ulei), ajvar (pastă de
ardei în conservă), fasole cu carne de porc
la conservă, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, muguri de bambus fermentați, fierți și
conservați în sare (menma), supe la conservă.

───────

(210) M 2020 08513
(151) 24/11/2020
(732) CRISTINA CHINTOIU, STR.

GARII DE NORD NR. 6-8, BL. A,
SC. A, ET. 2, AP. 12, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ebruli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
10. Mănuşi medicale din latex, mănuşi folosite la
examinarea medicală, mănuși de uz chirurgical,
mănuşi de uz medical, mănuşi de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
medical, mănuși pentru uz veterinar, mănuşi
pentru uz stomatologic, mănuşi de uz spitalicesc,
mănuşi din cauciuc de uz medical, mănuşi de
latex de uz medical, mănuși de consultaţie
pentru uz medical, mănuşi din cauciuc de uz
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chirurgical, mănuşi din latex de uz chirurgical,
mănuşi de protecţie de uz veterinar, mănuși din
latex de uz stomatologic, mănuşi din latex de
uz veterinar, mănuși de protecție de uz medical,
mănuşi de unică folosinţă de uz chirurgical,
mănuşi de unică folosinţă de uz veterinar,
mănuşi din latex pentru examinare, pentru uz
medical, mănuşi de protecţie utilizate de chirurgi
în timpul operaţiilor, mănuşi de protecţie de unică
folosinţă, de uz medical, mănuși de protecție
utilizate de persoane care lucrează în domeniul
stomatologic.

35. Administrarea vânzărilor, administraţie
comercială, servicii de agenții de import-
export, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, furnizarea de informaţii comerciale,
promovarea vânzărilor pentru terți, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitare, distribuire de materiale publicitare,
şi anume, pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), furnizare de spaţiu
pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru terţi,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse,
intermediere de contracte de cumpărare şi
vânzare de produse şi servicii, pentru alte
persoane, intermediere de cumpărare de
produse pentru terţi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curăţare, difuzare de anunţuri
publicitare prin reţele de comunicaţii online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
şi publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-
line pe internet, difuzare de materiale publicitare
și promoţionale, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale intermediere de contracte (pentru
terţi), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse şi servicii (în
scopuri promoţionale/publicitare), prezentare de
produse, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicitate online,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
comenzi online, servicii de import și export,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare

şi produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet.

39. Ambalare de articole pe bază de comandă
şi specificaţii ale altor persoane, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea produselor,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitare
de produse, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de produse în magazii, depozitare
şi livrare de bunuri, depozitarea mărfurilor,
expediere de marfă, împachetare și ambalare
de bunuri, împachetarea produselor, livrarea
de mărfuri, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondenţă, servicii de depozitare, servicii
de depozitare de produse, servicii de distribuţie,
servicii de împachetare și ambalare, servicii de
livrare a mărfurilor, servicii de descărcare şi
reambalare, servicii de etichetare, transport și
depozitare de mărfuri.

───────

(210) M 2020 08515
(151) 24/11/2020
(732) HAPPY DISTRIBUTION SRL,

STR. DRUMUL GURA FAGETULUI
NR. 83, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Happy Tail
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 03.01.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, maro,
roz

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

31. Hrană pentru animale.
───────

(210) M 2020 08516
(151) 24/11/2020
(732) LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA, STR.
ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 23-24, SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

r

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
343C)

(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,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloevera preparată pentru consum uman, anşoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată, pastă de pătlăgele
vinete/pastă de vinete, bacon (slănină) fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate cuiburi
de păsări comestibile, caltaboş cu sânge/

cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/came
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat,
nu viu usturoi conservat, gelatină, castraveciori
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, humus, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
untură, lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie
pentru uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar
seminţe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarina, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi, fulgi
de cartofi, găluşte pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveţi, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
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dulce, procesat, tofu, pateuri/turtite din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, iaurt, gălbenuş de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat.

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), sirop de agave (îndulcitor natural),
lenibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, biscuiţi/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri)/ caramele (bomboane), sare cu ţelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, sare pentru gătit, fulgi de porumb,
făină de porumb/făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), sos de merişoare
(condiment), cremă de tartar de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry

(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate şi tratate),
făină din boabe de porumb uscate şi tratate
(hominy), miere, sandvişuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
îngheţată, dropsuri (produse de cofetărie)/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiţi cu malţ, extract de malţ
alimentar, malţ pentru consum uman, maltoză,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, melasă
alimentară, musli, făină de muştar, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, noodles, făini de nuci, nucşoară,
făină de ovăz, alimente pe bază de ovăz,
terci de ovăz, clătite sărate, zahăr de palmier,
clătite, hârtie comestibilă, paste, sos pentru
paste, produse de cofetărie din fructe, produse
de patiserie, aluat de patiserie, Pâtes en
croute (plăcinte), produse de cofetărie cu
arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
Petits fours, Piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, raline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări
pe bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, seminţe procesate folosite pentru
asezonare, gris, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezonare), napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, îngheţate pe
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băţ, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, misoș
spaghete, mirodenii, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roşii, tortillas, turmeric,
tăiţei udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oţet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
şi flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe
pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ, migdale (fructe),
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâţe, terci
de tărâţe pentru consum animal, hrişcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, seminţe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
icre de peşte, peşte, viu, făină de in (nutreţ),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduri
de fructe (tescovină)/ tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), struguri, proaspeţi, șroturi pentru
păsări, fân, alune de pădure, proaspete,
heringi, vii, conuri de hamei, hamei, boabe
de ienupăr, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, seminţe
de in comestibile, neprocesate, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, malţ pentru
fabricarea berii şi distilare, spori de ciuperci
pentru înmulţire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci, neprocesate, moluşte, vii,
flori comestibile, proaspete, ghimber, proaspăt,
boabe de soya, proaspete, plante de cannabis,
cannabis, neprocesat, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, stridii,
vii, arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie

primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu
sardine, vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase, spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr, știuleţi de
porumb dulci neprocesați (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeţi, legume, proaspeteș
plante de viţă de vie, grâu.

───────

(210) M 2020 08517
(151) 24/11/2020
(732) LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA, STR.
ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 23-24, SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

roua organic

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 27.05.01

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 343
C), roșu (Pantone warm red C)

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman anșoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată pastă de pătlăgele vinete/
pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
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de păsări comestibile, caltaboș cu sânge/
cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat, crenvurști
prăjiți în aluat pe băț (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merișoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, icre de pește, preparate, produse
alimentare pe bază de pește, nuci condimentate,
carne uscată prin înghețare/carne liofilizată,
legume uscate prin înghețare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbușite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, șuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crenvurști pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, untură, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz
culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
semințe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conținut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte și fructe (milk shake), fermenți din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi fulgi
de cartofi, găluște pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveți, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru stafide, ulei de rapiță alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, pește sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelișuri pentru cârnați, naturale sau artificiale,
cârnați, cârnați în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,

semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tofu, pateuri/turtițe din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supă vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frișcă, albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir/
conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oțet din bere, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), sare cu țelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
scorțișoară (mirodenie), cuișoare (mirodenii),
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, sare pentru gătit, fulgi de porumb
făină de porumb/făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartar de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
mirodenie), cremă din ouă și lapte, spume
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pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceață
de lapte), feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
șuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate și tratate),
făină din boabe de porumb uscate și tratate
(hominy), miere, sandvișuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, semințe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
înghețată, dropsuri (produse de cofetărie )/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț extract de malț
alimentar, malț pentru consum uman, maltoză,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, melasă
alimentară, mușii, făină de muștar, muștar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiței, noodles, făini de nuci, nucșoară, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz terci de ovăz,
clătite sărate, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări
pe bază de orez, lăptișor de matcă , pesmeți,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,

spaghete, mirodenii, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roșii, tortillas, turmeric,
tăiței udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oțet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe și
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
și flori naturale, bulbi, puieți și semințe
pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malț, migdale (fructe),
anșoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, animale vii,
aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâțe, terci
de tărâțe pentru consum animal, hrișcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți,
icre de pește, pește, viu, făină de in (nutreț),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduuri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
lăptucă, proaspătă, semințe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, malț pentru fabricarea berii și
distilare, spori de ciuperci pentru înmulțire,
ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci,
neprocesate, moluște, vii, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, măsline, proaspete ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu,
sardine, vii, semințe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
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plante, susan comestibil, neprocesat, moluște,
vii, arbuști/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeți, trestie de zahăr, știuleți de
porumb dulce neprocesat (decojiți sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeți, legume, proaspete,
plante de viță de vie, grâu.

───────

(210) M 2020 08518
(151) 24/11/2020
(732) LEGUME-FRUCTE ROUA

COOPERATIVA AGRICOLA, STR.
ORSOVA NR. 9A, CAMERA 3, BL.
C1, ET. 3, AP. 23-24, SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
UN STROP DE VIATA

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, lapte de migdale
pentru uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe
bază de lapte de migdale, migdale, măcinate,
aloe vera preparată pentru consum uman anșoa,
nu viu, măduvă de animale alimentară, piure
de mere, aranjamente din fructe procesate,
anghinare, conservată pastă de pătlăgele vinete/
pastă de vinete, bacon (slănină), fasole,
conservată, fructe de pădure, conservate, cuiburi
de păsări comestibile, caltaboș cu sânge/
cârnați cu sânge, ulei de oase, comestibil,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură/
bulion, concentrate de fiertură/concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, computuri, lapte condensat, crenvurști
prăjiți în aluat pe băț (corn dogs), chiftele din
brânză de vaci, compot de merișoare, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, ulei de măsline extra virgin
alimentar, grăsimi comestibile, substanțe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de pește, pește, nu viu, pește, conservat, pește,
la conservă, icre de pește, preparate, produse
alimentare pe bază de pește, nuci condimentate,

carne uscată prin înghețare/carne liofilizată,
legume uscate prin înghețare/legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbușite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, șuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crenvurști pentru hot dog, humus,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, untură, lecitină
pentru uz culinar, suc de lămâie pentru uz
culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
semințe de in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conținut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte și fructe (milk shake), fermenți din
lapte pentru uz culinar, ciuperci, conservate,
paste de întins pe pâine pe bază de nuci,
nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, măsline, conservate,
inele de ceapă, ceapă, conservată, stridii, nu
vii, ulei de palmier alimentar, unt de arahide,
mazăre, conservată, pectină pentru uz culinar,
murături, polen preparat ca produs alimentar
porc, chipsuri de cartofi, chiftele din cartofi fulgi
de cartofi, găluște pe bază de cartofi, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf,
creveți, nu vii, pastă de fructe presate, lapte
acru stafide, ulei de rapiță alimentar, cheag,
lapte de orez, lapte de orez pentru uz culinar,
lapte fermentat gătit, somon, nu viu, cărnuri
sărate, pește sărat, sardine, nu vii, varză murată,
învelișuri pentru cârnați, naturale sau artificiale,
cârnați, cârnați în aluat, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar de floarea soarelui,
semințe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tofu, pateuri/turtițe din tofu, piure
de tomate, suc de tomate pentru gătit, pastă de
tomate, preparate pentru supă vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frișcă, albuș de ou, iaurt, gălbenuș de ou,
legume, procesate, fructe, procesate, concentrat
pe bază de legume pentru gătit, concentrat
pe bază de fructe pentru gătit, brânză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate, ghimbir glasat, ghimbir/
conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
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și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată), sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oțet din bere, biscuiți/fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, capere, caramele
(dulciuri)/caramele (bomboane), sare cu țelină,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază
de mușețel, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decorațiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată,
scorțișoară (mirodenie), cuișoare (mirodenii),
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază
de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
condimente, sare pentru gătit, fulgi de porumb
făină de porumb/făină nerafinată de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, cușcuș, biscuiți
sărați și uscați (crackers), sos de merișoare
(condiment), cremă de tartar de uz culinar,
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
mirodenie), cremă din ouă și lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceață
de lapte), feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
înghețare, având ca principal ingredient pastele/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri), ierburi
de grădină, conservate (asezonare), ghimbir
pudră, turtă dulce, gluten preparat ca produs
alimentar, aditivi pe bază de gluten pentru
uz culinar, golden syrup (sirop auriu), șroturi
pentru consum uman, halva, glazură pentru
șuncă, batoane de cereale bogate în proteine,
hominy (boabe de porumb uscate și tratate),

făină din boabe de porumb uscate și tratate
(hominy), miere, sandvișuri de hot dog, orz
decorticat, ovăz decorticat, orez instant, semințe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de cartofi,
înghețată, dropsuri (produse de cofetărie )/
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
macarons, biscuiți cu malț extract de malț
alimentar, malț pentru consum uman, maltoză,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenți de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunțit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respirației, melasă
alimentară, mușii, făină de muștar, muștar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiței, noodles, făini de nuci, nucșoară, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz terci de ovăz,
clătite sărate, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie aluat de
patiserie, pâtes en croute (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiți petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea înghețatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări
pe bază de orez, lăptișor de matcă , pesmeți,
șofran (asezonare), sare pentru conservarea
alimentelor, semințe procesate folosite pentru
asezonare, griș, biscuiți din orez, semințe de
susan (produse de asezoanre), napolitane din
hârtie comestibilă, macarons din nucă de cocos,
capsule de cafea, umplute, apă de flori de
portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, zahăr, ceai, băuturi pe
bază de ceai, sos de roșii, tortillas, turmeric,
tăiței udon, pâine nedospită, cafea neprăjită,
arome de vanilie pentru uz culinar, oțet, vafe
belgiene, făină de grâu, germeni de grâu pentru
consum uman, drojdie, iaurt înghețat (produse
de cofetărie înghețate).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe
și semințe brute și neprocesate, fructe și
legume proaspete, ierburi proaspete, plante
și flori naturale, bulbi, puieți și semințe
pentru plantare, animale vii, hrană și
băuturi pentru animale, malț, migdale (fructe),
anșoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrășarea animalelor/preparate pentru
îngrășarea animalelor domestice, animale vii,
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aranjamente din fruncte proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, băuturi
pentru animalele de companie, tărâțe, terci
de tărâțe pentru consum animal, hrișcă,
neprocesată, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare,
proaspătă, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos nuci de cocos,
raci, vii, crustacee, vii, castraveți, proaspeți,
icre de pește, pește, viu, făină de in (nutreț),
bulbi de flori/bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduuri de
fructe (tescovină)/tescovină, ierburi de grădină,
proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe (cereale),
struguri, proaspeți, șroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, boabe de ienupăr, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
lăptucă, proaspătă, semințe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, malț pentru fabricarea berii și
distilare, spori de ciuperci pentru înmulțire,
ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici, nuci,
neprocesate, moluște, vii, flori comestibile,
proaspete, ghimbir, proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, măsline, proaspete ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei (plante), conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeți, păsări de curte, vii,
quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă, tufe
de trandafiri, plută brută, secară, somon, viu,
sardine, vii, semințe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, semințe pentru plantare/semințe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluște,
vii, arbuști/tufe, ouă de viermi de mătase, viermi
de mătase spanac, proaspăt, languste, vii,
dovleci, proaspeți, trestie de zahăr, știuleți de
porumb dulce neprocesat (decojiți sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, dovlecei, proaspeți, legume, proaspete,
plante de viță de vie, grâu.

───────

(210) M 2020 08520
(151) 24/11/2020
(732) FUNDATIA DAN VOICULESCU

PENTRU DEZVOLTAREA
ROMANIEI, STR. EPISCOP
TIMUS, NR. 37,AP. 1 PARTER
ȘI AP. 3 MANSARDĂ, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INOVALIMENT

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

9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
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nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 08521
(151) 24/11/2020
(732) EL PREST GUM 2007 S.R.L.,

STR. EREMIA GRIGORESCU,
BL. P15, SC. A, ET. 3, AP. 14,
JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

SuperBILE ROTEŞTE
şi ZÂMBEŞTE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

7. Automate (distribuitoare automate), mașini
automate de vânzare, distribuitoare automate
(acționate cu monede), distribuitoare automate
(acționate cu fise), distribuitoare de gumă
de mestecat sub formă de bile, distribuitoare
automate de jucării.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
jetoane pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri,
mingi din cauciuc.
35. Închiriere, închiriere și leasing de
automate (distribuitoare automate), regruparea
în avantajul terţilor a jucariilor, jetoane pentru
jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri, mingi din
cauciuc 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, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la jucarii,
jetoane pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri,
mingi din cauciuc, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la jucarii, jetoane
pentru jocuri, fise (jetoane) pentru jocuri, mingi
din cauciuc, servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Servicii de instalare, întreținere, reparații,
revizii și asistență pentru automate
(distribuitoare automate).

───────

(210) M 2020 08522
(151) 24/11/2020
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR CUZA VODA , BL D4B , AP
1, JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

What If Things Go Well

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
accesorii educative, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale imprimate.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
ustensile cosmetice și de toaletă, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
37. Întreținerea vehiculelor cu motor, reparare și
întreținere de vehicule cu motor și de piese ale
acestora și de motoare ale vehiculelor cu motor
și de piese ale acestora, reparare și întreținere
de motoare ale vehiculelor cu motor.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte.
43. Cazare temporară, pensiuni pentru animale,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08523
(151) 24/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, LONDON, WC2R 2PG,
GLASGOW, MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BORN IN SWEDEN

(531) Clasificare Viena:
24.07.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
punguțe de nicotină fără tutun, de uz oral
(nu de uz medical), tutun de prizat, snus cu
tutun, preparat de prizat fără tutun, snus fără
tutun, tutun de rulat, tutun de pipă, produse
din tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru
fumători, chibrituri, articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru ţigări/
ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete, dispozitive
de buzunar pentru rularea ţigărilor/ţigaretelor,
maşini manuale pentru injectarea tutunului în
tuburile de hârtie, ţigări/ţigarete electronice,
lichide pentru ţigări/ţigarete electronice, produse
din tutun cu scopul de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 08524
(151) 24/11/2020
(732) THE PROCTER & GAMBLE

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

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

(540)

26 EU Perfume 0% Allergens

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 24.17.09; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

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

5. Scutece bebeluși, scutece-chilot pentru
bebeluși, chiloți pentru învățarea la oliță
(scutece).

───────

(210) M 2020 08525
(151) 24/11/2020
(732) SCHLOSSER&FRIENDS SRL,

STR. IRIMICULUI NR.2, BL. 1,
SC. 2, ET. 1, AP. 43, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
S.O.S CAR

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

9. Aplicaţie (software) mobilă pentru android şi
ios.

42. Crearea de site web pentru servicii online şi
mobile.

───────

(210) M 2020 08526
(151) 24/11/2020
(732) LUNA KING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 239, SAT
VOINESTI, JUDETUL DAMBOVITA,
COM VOINESTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

LUNA KING ORIGINAL
EXTRA Quality White Beans

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:verde, verde
deschis, auriu, albastru, alb, gri, gri
deschis, crem

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, animale vii, malt.

───────
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(210) M 2020 08527
(151) 24/11/2020
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA

IAȘI-TOMEȘTI, DN 28, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL IASI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
caretta

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

6. Materiale din metal pentru edificare și
construcții, materiale metalice pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperişuri, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, dispozitive de îmbinare
metalice pentru coame, foi metalice pentru
acoperișuri, tablă metalică pentru acoperiș,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperiș, legături
metalice, bolţuri metalice, colţare metalice pentru
construcţii, panouri de construcţii din metal,
capace metalice pentru coşul de fum, tuburi
metalice pentru coşul de fum, canale metalice
pentru coşul de fum, coşuri de fum metalice,
acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, cornişe metalice, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
jgheaburi pentru burlane metalice, numere
metalice pentru case, neluminoase, feronerie /
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje din
fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, balustrade metalice, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
șipci metalice, panouri metalice pentru garduri,
subansambluri metalice pentru garduri, tije
metalice de închidere pentru gard, piscine
(structuri) metalice, verande (structuri) din metal,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
voliere (structuri) din metal, arbori (structuri)

din metal, structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală, construcții
metalice, construcții sau structuri transportabile
din metal, profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), elemente metalice cu
debitare laser/plasmă, elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalitatii
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii metalice pentru
construcția de acoperisuri și garduri), dispozitive
metalice de închidere pentru acoperișuri și
pereți, conducte metalice pentru instalaţii de
ventilare şi aer condiţionat, cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale.
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare acustică, plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice pentru edificare și
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu materiale de construcţii din
metal pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice și
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperișuri, cornişe
metalice, foi metalice pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu legături
metalice, bolţuri metalice, țigle metalice cu
acoperire de piatră, țigle metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
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colţare metalice pentru construcţii, panouri de
construcţii din metal, acoperire metalică (prin
placare) pentru construcţii, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
jgheaburi metalice pentru burlane, numere
metalice pentru case, căptuşeli metalice pentru
construcţii, șuruburi metalice, plăci metalice
pentru construcţii, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice, șipci metalice,
panouri metalice pentru garduri, tije metalice
de închidere pentru gard, subansambluri pentru
garduri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu sisteme pluviale metalice, produse
industriale metalice pentru hale și construcții
metalice, elemente de închidere pentru acoperiș
și pereți, elemente de tinichigerie, profile zincate,
tablă profilată, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii și structuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu scări metalice, balustrade
metalice, pardoseli metalice, grilaje din fier
pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi, uși
metalice, ferestre metalice, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu structuri de pereți
prefabricate din metal cu izolație din vată
minerală, piscine (structuri) metalice, verande
(structuri) din metal, fântâni pentru păsări
[structuri] din metal, voliere [structuri] din metal,
arbori (structuri) din metal, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu profile metalice,
profile zincate, tablă profilată (cutată, sinus),
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente metalice cu debitare laser/plasma,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
elemente de tinichigerie (obiecte din tinichea,
bare metalice, sârmă, elemente standard sau
speciale necesare montării unui sistem de
acoperiș și unui sistem pluvial pentru asigurarea
funcționalității și durabilității, accesorii metalice
cu rol de închidere a construcțiilor executate
din tablă/panouri sandwich, accesorii pentru
construcția de acoperișuri și garduri), servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
conducte metalice pentru instalaţii de ventilare
şi aer condiţionat, cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale nemetalice
pentru edificare și construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,

servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru
construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din lemn,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu sticlă izolantă pentru construcţii, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu capace nemetalice pentru coşul de fum,
tuburi nemetalice pentru coşul de fum, canale
nemetalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
nemetalice, scări nemetalice, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu stâlpi de gard nemetalici / uluci de gard
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu panouri sandwich din
spumă poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu produse de etanșare adezive
folosite pentru acoperișuri, material izolator
pentru acoperișuri, benzi de etanșare cu adeziv
pentru îmbinări pentru acoperișuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare acustică,
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
termică, spumă poliuretanică pentru izolare,
folii din spumă poliuretanică folosite ca izolație
pentru clădiri, spumă poliuretanică sub formă
de blocuri pentru izolare, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu materiale de
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călăfătuire, etanșare și izolare, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
elemente și accesorii pentru acoperișuri metalice
și nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu ridicataîn legătură
cu table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
din metal pentru acoperișuri, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice cu acoperire
de piatră, țigle metalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi
metalice, șipci metalice, panouri metalice pentru
garduri, tije metalice de închidere pentru gard,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii și
structuri metalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu capace metalice pentru coşul
de fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu scări metalice, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală , piscine
[structuri] metalice, verande [structuri] din metal,
fântâni pentru păsări [structuri] din metal,

voliere [structuri] din metal, arbori [structuri]
din metal, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente metalice cu
debitare laser/plasma, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalității
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii pentru construcția
de acoperișuri și garduri), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu conducte metalice pentru
instalaţii de ventilare şi aer condiţionat, cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru
construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din lemn,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu sticlă izolantă pentru construcţii, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu capace nemetalice pentru coşul de fum,
tuburi nemetalice pentru coşul de fum, canale
nemetalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
nemetalice, scări nemetalice, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade nemetalice,
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servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
stâlpi de gard nemetalici / uluci de gard
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu produse de etanșare adezive folosite
pentru acoperișuri, material izolator pentru
acoperișuri, benzi de etanșare cu adeziv pentru
îmbinări pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare acustică, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
spumă poliuretanică pentru izolare, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de import-export.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri,
reparare de instalații folosite în producția
de metal, în metalotehnică și la prelucrarea
metalului.
40. Decupare de metale, și anume servicii
de decupare de profile, forme geometrice,
precum și orice alte forme din tablă de
metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanse pentru hale, producție

personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri,
prelucrarea lemnului.

───────

(210) M 2020 08528
(151) 24/11/2020
(732) BLOO DESIGN TRADE SRL,

STR. DIMITRIE ZOSIMA 77,
PARTER, BIROUL 102, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DRESSINGZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Articole de bijuterie (bijuterii).
20. Mobilă și mobilier.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.
26. Articole de păr (decorativ, fixare și protetice).
28. Articole și echipament de sport.
42. Servicii de decorațiuni interioare.

───────
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(210) M 2020 08529
(151) 24/11/2020
(732) CAFETERIA DALIANO SRL, STR.

CERNICA NR. 75-32, JUDETUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROUL 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DALIANO

(531) Clasificare Viena:
01.03.01; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, sare, mirodenii,
arome și condimente, semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
(produse de patiserie și cofetărie) și drojdie,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane
de cereale și batoane energizante, prăjituri
înghețate, prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri
cu fructe, prăjituri pentru ceai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de patiserie, prăjituri,

tarte și biscuiți (prăjiturele), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pâine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu batoane de cereale și batoane
energizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu prăjituri înghețate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu prăjituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prăjituri cu ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu prăjituri cu fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu prăjituri pentru ceai, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu prăjituri
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prăjituri cu fructe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
prăjituri pentru ceai.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
cazare temporară, ceainării, baruri, cantine,
decorare de torturi, decorare de alimente,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pizzerii, restaurante (servirea mesei),
servicii de ceainărie, servicii ale bistrourilor,
servicii ale barurilor, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servire de băuturi alcoolice.

───────


