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Cereri Mărci publicate în 08/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08628 27/11/2020 DDS DIAGNOSTIC SRL DDS DIAGNOSTIC

2 M 2020 08629 27/11/2020 SOFT ART HOME DESIGN SRL Home Style

3 M 2020 08630 27/11/2020 ROMCHIM PROTECT SRL AZOSULF

4 M 2020 08631 27/11/2020 JENEI MIKLOS-BALAZS THE PEAK

5 M 2020 08632 27/11/2020 FABRICA DE CABINE FOTO
SRL

DOZO

6 M 2020 08633 27/11/2020 ANTONIA KISS Ce faci?

7 M 2020 08634 27/11/2020 SC PREMIER COM SRL nativo

8 M 2020 08635 27/11/2020 MARTELINO SHOES SRL MARTELINO

9 M 2020 08636 27/11/2020 WHITELAND IMPORT EXPORT
SRL

Marama Domniței

10 M 2020 08637 27/11/2020 Deutsche Telekom AG MyTelekom

11 M 2020 08638 27/11/2020 SC LOOP PRODUCTIONS SRL INDI

12 M 2020 08639 27/11/2020 SC MAJESTO PREMIUM SRL majesto

13 M 2020 08640 27/11/2020 F.A.M TOP QUALITY S.R.L Ondina Concept

14 M 2020 08641 27/11/2020 ALIN SERVICE DROBETA SRL iPiesa.ro

15 M 2020 08642 27/11/2020 HENZEL ANAMARIA
DANA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

FLUENT

16 M 2020 08643 27/11/2020 ANA-MARIA VASILESCU APCOR ARTĂ PLASTICĂ
CONTEMPORANĂ DIN
ROMÂNIA

17 M 2020 08644 27/11/2020 CERES ALCOHOL TRADING
SA

CERES DISTILLERY

18 M 2020 08645 27/11/2020 ANDRA MARINESCU SENIOR CENTER SERVICII
PREMIUM PENTRU SENIORI

19 M 2020 08646 27/11/2020 SAMSUNG ELECTRONICS
CO.,LTD.

Samsung The Premiere

20 M 2020 08647 27/11/2020 RATIONAL INTELLECTUAL
HOLDINGS LIMITED

POKERSTARS

21 M 2020 08648 27/11/2020 SHENG BUSINESS SRL Sheng

22 M 2020 08649 27/11/2020 RWA RAIFFEISEN AGRO
ROMANIA SRL

MEGA GROW
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2020 08650 27/11/2020 CRISTIAN VIRGIL ZIMA 7th Nature fiecare zi este o zi

bună

24 M 2020 08652 27/11/2020 BIOTEHNOS SA PhysioOne Holistic Medicine &
Sport Therapy

25 M 2020 08653 27/11/2020 UBIX ON DEMAND SRL Alo da

26 M 2020 08654 27/11/2020 S.C. IRMAR CONSULTING
S.R.L.

Augusta Consulting

27 M 2020 08655 27/11/2020 DASIGUR SRL dasigur Soluția planurilor tale

28 M 2020 08656 27/11/2020 MASTER LEARNING SRL Master Class Academy

29 M 2020 08657 27/11/2020 BRODAM ORICE SRL AIDA baby wear

30 M 2020 08658 27/11/2020 VICENȚIU FLOREA R:. L:. Phoenix 32 Or:. București

31 M 2020 08659 27/11/2020 AQUA BILBOR S.R.L. AQUA ROCA

32 M 2020 08660 27/11/2020 DORIN-PETRU SILEA Minneto

33 M 2020 08661 27/11/2020 23H ONLINE TECH SRL
ALIN VELICU

23 EVENTS

34 M 2020 08662 27/11/2020 EMPIRE MUSIC MANAGEMENT
SRL

Carla's Dreams

35 M 2020 08663 27/11/2020 EJOBS GROUP SRL Salario Salarii la vedere

36 M 2020 08664 28/11/2020 ANNABELLA S.R.L. NĂSCUT ȘI CRESCUT ÎN
ROMÂNIA

37 M 2020 08665 28/11/2020 SC. LAUMAR CONSULTING
SRL.

GreatEars

38 M 2020 08666 28/11/2020 ADINA MIHAELA SARBU shriya.ro

39 M 2020 08667 28/11/2020 MAGIC MOMENTS FOR YOU
SRL

DepozitulCasei

40 M 2020 08668 28/11/2020 S.C. PRODCOM SICASAU
S.R.L.

SIK group

41 M 2020 08669 28/11/2020 REMUS-MARIAN MARINATE-
CHIORUȘ

HOUSE HUNTERS Vânătorii De
Case

42 M 2020 08670 29/11/2020 S.C. VINICOLA AVERESTI 2000
S.A.

AVEREȘTI PODGORIA HUȘI

43 M 2020 08671 29/11/2020 VINICOLA AVERESTI 2000 SA

44 M 2020 08672 29/11/2020 ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN
ROMÂNIA

FunKink Burgers

45 M 2020 08673 30/11/2020 S.C. NUTRI-GIRO VSM S.R.L. Darurile prepeliţei
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2020 08674 30/11/2020 S.C. CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
DARUL CĂRŢII

47 M 2020 08675 30/11/2020 S.C. SRQ IDEA S.R.L. TETONQ

48 M 2020 08676 30/11/2020 S.C. FITERMAN PHARMA
S.R.L.

HEMOROFIX

49 M 2020 08677 01/12/2020 ELOGISTICS CORPORATION
SRL

ELOG

50 M 2020 08678 01/12/2020 PRITAX INVEST SRL FAIN

51 M 2020 08679 01/12/2020 AGROSEL SRL GRĂDINA

52 M 2020 08680 01/12/2020 AGROSEL SRL Eden
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(210) M 2020 08628
(151) 27/11/2020
(732) DDS DIAGNOSTIC SRL, STR.

SEGOVIA NR.1, BL.C8, AP.39,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DDS DIAGNOSTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 29.01.11; 26.05.01

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

clase:
10. Aparate pentru testarea sângelui, aparate
pentru testarea ADN şi ARN utilizate în
scopuri medicale, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, măşti
utilizate de către personalul medical, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
fotolii de uz medical sau stomatologic,
aparate pentru respiraţie artificială, paturi
special concepute pentru scopuri medicale,
aparate de kinetoterapie de uz medical, fotolii
stomatologice, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, aparate pentru îngrijirea
bolnavilor, aparate şi instrumente medicale.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale.
42. Cercetare bacteriologică, cercetare
biologică, analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, studii clinice, închirierea
de calculatoare, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, cercetare
în domeniul cosmeticii, controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, testarea materialelor.

44. Servicii spitaliceşti, servicii medicale clinice,
asistenţă medicala, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire medicală.

───────

(210) M 2020 08629
(151) 27/11/2020
(732) SOFT ART HOME DESIGN SRL,

STR. CIRESULUI NR. 32A, ET.2,
AP. 21, JUD. ILFOV, COMUNA
DOBROIESTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Home Style

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.13; 07.01.24; 29.01.03

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

clase:
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearşafuri/
cuverturi (cearşafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, perdele plisate, perdele
dantelate, căptuşeli pentru perdele, draperii
(perdele groase), perdele pentru uşă, perdele
şi draperii confecţionate, perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
şi perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, perdele scurte din material textil,
perdele mici confecţionate din materiale textile,
materiale pentru perdele ca articole textile,
perdele şi draperii de interior şi exterior, perdele
şi draperii confecţionate din materiale textile,
muselină (ţesătură din bumbac sau mătase
pentru perdele).
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26. Broderie / articole ornamentale (broderie),
borduri pentru îmbrăcăminte, panglici elastice,
festoane (broderie), volănaşe (dantelărie),
volănaşe pentru îmbrăcăminte, mercerie
(articole necesare în croitorie), cu excepţia
aţelor.
27. Covoraşe de baie, substrat de covor,
covoare pentru automobile/covoare pentru
automobile covoare/carpete (nu din material
textil), carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, invelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoraşe/
preşuri (covoraşe), covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga, covoare pentru gimnastică / saltele pentru
gimnastică, linoleum.

───────

(210) M 2020 08630
(151) 27/11/2020
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

ZORILOR, SAT FILIPESTI, JUD
BACAU, FILIPESTI, 607185,
BACĂU, ROMANIA

(540)
AZOSULF

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2020 08631
(151) 27/11/2020
(732) JENEI MIKLOS-BALAZS, STR.

BISTRIŢEI NR. 46, AP. 13, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400430,
CLUJ, ROMANIA

(540)

THE PEAK

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 03.07.24

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

30. Cafea.
───────

(210) M 2020 08632
(151) 27/11/2020
(732) FABRICA DE CABINE FOTO SRL,

BD. NICOLAE TITULESCU NR.
25, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
200188, DOLJ, ROMANIA

(540)

DOZO

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.04; 27.05.12; 27.05.17;
03.07.01; 03.07.24; 26.11.03

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
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monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de asistență și informare
în organizarea afacerii și gestiunea afacerilor
comerciale, asistență în gestiunea afacerilor sau
a funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 08633
(151) 27/11/2020
(732) ANTONIA KISS, BLD. CAROL I,

SC 1, NR.1, BL.17D, AP.25, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200061, DOLJ,
ROMANIA

(540)
Ce faci?

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale şi piei
brute, bagaje şi genţi de transport, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, bice, harnaşament
şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi îmbrăcăminte
pentru animale, genţi, portofele şi curele.

───────

(210) M 2020 08634
(151) 27/11/2020
(732) SC PREMIER COM SRL, STR.

BRAILEI NR.5, JUDEŢUL
IALOMIŢA, SLOBOZIA, 920095,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) AGENTIA WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO,
ET. 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

nativo

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11; 25.12.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
7416C), gri (Pantone cool gray 6C)

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

11. Instalaţii sanitare, pişoare (obiecte sanitare),
vane (instalaţii sanitare), instalaţii sanitare
electrice, instalaţii sanitare de baie, aparate
şi instalaţii sanitare, robinete pentru instalaţii
sanitare, conducte pentru instalaţii sanitare,
filtre pentru aparate sanitare, instalaţii sanitare
pentru closete, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
capace sanitare pentru vasul de toaletă, armături
de scurgeri sanitare pentru duşuri, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături
de scurgeri sanitare pentru băi, accesorii de
scurgere pentru articole sanitare, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare), coturi curbate din plastic
pentru ţevi (componente de instalaţii sanitare),
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robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, ventile de amestec sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
valve (accesorii pentru instalaţii sanitare),
supape (robinete), componente ale instalaţiilor
sanitare, supape de control pentru căzi de baie
(accesorii pentru instalaţii sanitare).
19. Plăci de porţelan, gresie, faianţă, blocuri
şi suprafeţe de pavaj din gresie ceramică,
parchet stratificat, parchete de lemn, pardoseli
de parchet şi plăci de parchet, parchet din lemn
de esenţă tare, parchet.
24. Mochetă (ţesături).
27. Dale de mochetă, dale de mochetă
cauciucată, dale de baie (mochetă), dale de
pardoseală din mochetă, dale de mochetă pentru
pardoseli, dale de mochetă din material textil,
dale de mochetă din material plastic, întărituri
pentru dale de mochetă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
reţele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informaţii comerciale furnizate online prin
internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terţilor
de instalaţii sanitare, pisoare (obiecte sanitare),
vane (instalaţii sanitare), instalaţii sanitare
electrice, instalaţii sanitare de baie, aparate
şi instalaţii sanitare, robinete pentru instalaţii
sanitare, conducte pentru instalaţii sanitare,
filtre pentru aparate sanitare, instalaţii sanitare
pentru closete, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
capace sanitare pentru vasul de toaletă, armături
de scurgeri sanitare pentru duşuri, armături
de scurgeri sanitare pentru bideuri, armături
de scurgeri sanitare pentru băi, accesorii de
scurgere pentru articole sanitare, fitinguri pentru
conducte sanitare de apă, ţevi de scurgere
pentru instalaţii sanitare, aeratoare pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
piese din fontă pentru conducte (componente
de instalaţii sanitare), coturi curbate din plastic
pentru ţevi (componente de instalaţii sanitare),
robinete de apă sub formă de părţi de instalaţii
sanitare, ventile de amestec sub formă de
componente ale instalaţiilor sanitare, filtre pentru
robinete (accesorii pentru instalaţii sanitare),
valve (accesorii pentru instalaţii sanitare),
supape (robinete), componente ale instalaţiilor
sanitare, supape de control pentru căzi de baie

(accesorii pentru instalaţii sanitare), placi de
porţelan, gresie, faianţa, blocuri şi suprafeţe de
pavaj din gresie ceramică, parchet stratificat,
parchete de lemn, pardoseli de parchet şi plăci
de parchet, parchet din lemn de esenţă tare,
parchet, mochetă (ţesături), dale de mochetă,
dale de mochetă cauciucată, dale de baie
(mochetă), dale de pardoseală din mochetă,
dale de mochetă pentru pardoseli, dale de
mochetă din material textil, dale de mochetă
din material plastic, întărituri pentru dale de
mochetă, pentru a permite clienţilor sa le vadă
si sa le achiziţioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, şi anume, pliante,
prospecte, broşuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanţă pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerţul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informaţii despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea şi coordonarea de târguri şi expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de agenţi de
import-export.

───────

(210) M 2020 08635
(151) 27/11/2020
(732) MARTELINO SHOES SRL,

STR. MOTILOR NR.20, JUD.
MARAMURES, BAIA-MARE,
430333, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MARTELINO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
25. Clasa 25: Articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului, stihare
(albă), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie, papuci
de baie, halate de baie, căşti de baie, slipuri
de baie/pantaloni scurţi de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), berete, bavete, nu
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu din
hârtie, şaluri cu pene (articole de îmbrăcăminte
de pus la gât), corsaje (lenjerie), carâmbi
pentru cizme, cizme (încălțăminte), cizme pentru
sporturi (încălțăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă/
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu LED-uri încorporate,

eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi*, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghete/şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/ hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, pantaloni (Am.), turbane, chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.

───────

(210) M 2020 08636
(151) 27/11/2020
(732) WHITELAND IMPORT EXPORT

SRL, STR. DRUMUL DEALUL
BRADULUI NR. 86-120, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Marama Domniței

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

5. Lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, dulciuri, medicinale/bomboane,
medicinale, zahăr candel cristalizat de uz
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medical, alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, digestive pentru
scopuri farmaceutice, gelatină pentru scopuri
medicale, făină lactată pentru bebeluși, băuturi
din lapte de malț pentru scopuri medicale, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză
pentru scopuri farmaceutice, lapte praf pentru
bebeluși, lapte formula pentru sugari, alimente
din lapte praf pentru bebeluși, înlocuitori pentru
laptele matern, lapte-formulă fără lactoză (pentru
sugari), ceai medicinal, infuzii medicinale,
băuturi medicinale, suplimente dietetice pe bază
de germeni de grâu, drojdie pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
drojdie, lapte praf (alimente pentru sugari).
29. Lapte de albumină/proteine din lapte, lapte
de migdale pentru uz culinar, lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de migdale, aloe vera
preparată pentru consum uman, unt, cremă de
unt, brânză, unt de cacao alimentar, unt de nucă
de cocos, lapte de nucă de cocos, lapte de nucă
de cocos folosit ca băuturi, lapte de nucă de
cocos pentru uz culinar, lapte degresat, lapte
ecologic, smântână (produse lactate), chefir,
lapte bătut, lapte covăsit, lapte de vacă, lapte
de oaie, ouă, gemuri, lapte de iapă fermentat/
cumâs, margarină, lapte, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, produse din lapte,
sana, iaurt, Iaurturi cremoase, Iaurturi aromate,
Iaurt de băut, Iaurt de soia, deserturi din iaurt,
iaurt preparat din lapte de capra, băuturi pe
bază de iaurt, laurturi cu gust de fructe, iaurt
cu conținut scăzut de grăsimi, băutură din lapte
și fructe (milk shake), lapte fermentat, lapte
deshidratat, lapte condensat, fermenți din lapte
pentru uz culinar, substituenți de lapte, lapte
acru, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, lapte fermentat gătit, lapte de soia, unt
de arahide, înlocuitor de frișcă lichidă sau praf
pentru cafea, fără conținut de lapte, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de soia utilizate ca înlocuitori
de lapte, băuturi pe bază de lapte cu aromă de
cacao, băuturi pe bază de lapte cu conținut de
cafea, băuturi pe bază de ovăz (înlocuitor de
lapte), băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, băuturi pe bază de lapte de arahide,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte cu cacao, iaurt preparat din lapte de
capră, băuturi aromate pe bază de lapte, lapte
praf pentru scopuri de alimentație, lapte praf
aromatizat pentru preparat băuturi, fermenți de
lapte pentru uz culinar, deserturi pe bază de lapte
artificial, lapte de orez de uz culinar sau pentru
băuturi, gustări pe bază de lapte, brânză din lapte
de capră, budinci pe bază de lapte, deserturi pe

bază de lapte, băuturi pe bază de lapte, shake-uri
din lapte, lapte praf de cocos, lapte praf de soia,
lapte de cânepă, destinat utilizării ca înlocuitor
de lapte, lapte praf de capră, kefir (băutură din
lapte).
30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, biscuiți/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrișcă,
procesată, făină de hrișcă, chifle dulci, pudră
de tort, cocă de tort/aluat de tort, glazură de
tort (glazurare), torturi/ prăjituri, zahăr candel
cristalizat, pentru uz alimentar, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandvișuri cu brânză (sandvișuri), băuturi din
ciocolată cu lapte, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată,
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, cafea, băuturi
din cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahăr, prăjituri, fulgi de porumb,
făină de porumb /făină nerafinată de porumb,
biscuiți sărați și uscați (crackers), orz măcinat,
ovăz măcinat, cremă din ouă și lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat, dulce
de leche (dulceață de lapte), arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru torturi/prăjituri, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru băuturi,
feluri de mâncare uscate prin înghețare, având
ca principal ingredient orezul/feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient orezul,
fondante (produse de cofetărie), gluten preparat
ca produs alimentar, înghețată, lapte congelat,
macarons, biscuiți cu malț, ciocolată cu lapte,
cacao cu lapte, înghețata din lapte, ciocolata fără
lapte, ceaiuri cu lapte, lapte de pasăre, tabletă
de lapte îndulcit, batoane de lapte congelat,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, batoane
de ciocolată cu lapte, dulciuri cu gust de lapte,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
budinci de orez, budinci de Crăciun, budinci
gata preparate, amestecuri pentru prepararea
budincilor, preparate pentru cremă de ouă și
lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitar, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, servicii de intermediere
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comercială, servicii de informații competitive,
demonstrații cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, servicii de registru
de cadouri, studii de marketing, servicii de
informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relații media,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoțiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare
și farmaceutice și pentru proviziile medicale,
consultanță privind comercializarea de produse,
asistență privind comercializarea produselor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, informare și consultanță cu privire
la comerț, servicii de comerț cu amănuntul,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de comerț online, servicii de
comerț prin comenzi poștale, demonstrație
de vânzare (pentru terți), intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentației, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de bunuri,
furnizare de informații prin Internet privind
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu iaurturi înghețate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate.

───────

(210) M 2020 08637
(151) 27/11/2020
(732) Deutsche Telekom AG, 140

FRIEDRICH-EBERT-ALLEE,
BONN, GERMANIA

(740) PAUL-GEORGE BUTA, BD.
MIRCEA VODA NR. 35, BL. M27,
AP. 17, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MyTelekom

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de semnalizare, de control
(verificare), de salvare și didactice, aparate
si instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
inregistrarea, transmisia, procesarea si redarea
de sunete, imagini, sau date, suporturi de
date magnetice, maşini de calcul, echipamente
pentru procesarea de date şi calculatoare,
discuri compacte, dvd-uri și alte suporturi
pentru înregistrări digitale, software, date stocate
electronic (descărcabile), publicații electronice
descărcabile, software de aplicații pentru
dispozitive mobile.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
agenții de presă, închirieri de aparate
de telecomunicații, informații în domeniul
telecomunicațiilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, întreținerea programelor
de calculator, servicii it în legătură cu stocarea
electronică de date, închiriere de calculatoare şi
echipament de calculatoare, proiectare de site-
uri web pentru terți, proiectare și dezvoltare de
hardware și software de calculator, proiectare și
dezvoltare de baze de date, consultanță tehnică
în legătură cu serviciile incuse în această clasă.

───────
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(210) M 2020 08638
(151) 27/11/2020
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
AP. 68, BL, 37C, ET. 8, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INDI

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

41. Servicii de divertisment reprezentate de
spectacole muzicale live interpretate de un
artist/ formație muzicală, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, servicii de divertisment
constând în furnizarea unui site web
cu spectacole muzicale preînregistrate, știri,
articole, recenzii, fotografii și alte informații și
materiale multi-media.

───────

(210) M 2020 08639
(151) 27/11/2020
(732) SC MAJESTO PREMIUM

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 221-225-227, COMPLEX
COMERCIAL PROSPER NR.
B4.1B, ET. 4, SECTOR 5,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

majesto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte din
imitaţie de piele, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber, articole purtate în
jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri de
purtat la gât, bentiţe de gât (părţi de
articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare),
cămăşi, echipament sportiv (îmbrăcăminte,
încălţăminte), eşarfe, fulare(îmbrăcăminte),
fuste, geci, haine de ploaie, haine de stradă,
haine din denim (jachete, pardesie), haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 08640
(151) 27/11/2020
(732) F.A.M TOP QUALITY S.R.L, STR.

ELENA NR. 18, SAT MOSNITA
NOUA, JUDETUL TIMIS, COMUNA
MOSNITA NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
Ondina Concept

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de
balenă sau sidef, scoici, spumă de mare,
chihlimbar.

───────

(210) M 2020 08641
(151) 27/11/2020
(732) ALIN SERVICE DROBETA SRL,

STR. CALOMFIRESCU NR. 85,
JUD. MEHEDINTI, DROBETA-
TURNU SEVERIN, MEHEDINȚI,
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)

iPiesa.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a pieselor
pentru automobile permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin

magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri și expoziții
în scop publicitar, comercial și de promovare,
toate acestea pentru piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la piese
pentru automobile, publicitate, publicitate online
într-o rețea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 08642
(151) 27/11/2020
(732) HENZEL ANAMARIA DANA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR.ÎNFRĂŢIRII NR. 19, SAT
DIOSIG, JUD. BIHOR, COMUNA
DIOSIG, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D10, AP.3, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLUENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17

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

3. Detergenți comerciali de rufe, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături,
fluide pentru curățătorie chimică, lichide pentru
spălarea rufelor, produse pentru înmuierea
rufelor, înălbitor pentru rufe, bile de spălat
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rufe care conțin detergent de rufe, balsamuri
pentru rufe, agenți de spălare pentru materiale
textile, agenți de clătire pentru utilizare la
spălarea hainelor, agenți de clătire pentru rufe,
aditivi pentru spălarea rufelor, aditivi pentru
dedurizarea apei de spălat rufe, săpun lichid
pentru rufe, săpun detergent, uleiuri esențiale
utilizate ca parfum în spălătorii, preparate
de condiționare pentru țesături, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse
de spălat rufe pentru atragerea murdăriei,
produse pentru a da luciu rufelor, produse
pentru curățarea materialelor textile, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
produse pentru netezire (apret), produse pentru
spălat rufele care atrag coloranții, servețele
antitransfer de culoare, detergenți pentru
curățarea automobilelor, lichide pentru spălarea
parbrizelor, soluții de ștergere, întreținere
și curățare a mașinilor, compoziții pentru
curățarea geamurilor, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru strălucirea
podelelor, compoziții pentru tratarea pardoselilor,
produse de curățat, detergent pentru spălare,
detergenți, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți pentru mașina de
spălat vase, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
spumă, geluri de curățare pentru wc-uri, lichid de
spălare, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, parfumuri pentru automobile,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate de curățare destinate utilizării în
creșterea animalelor, lichid pentru spălarea
vaselor, detergenți pentru mașini de spălat vase
sub formă de gel, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru zidărie, preparate de degresare pentru
motoare, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
pentru curățarea scurgerilor, preparate pentru
curățarea sticlei, preparate pentru desfundarea
scurgerilor și chiuvetelor, preparate pentru
îndepărtarea grăsimilor, produse de clătire
pentru mașini automate de spălat vase, produse
de curățare dizolvante sub formă de emulsie,
produse de curățare de uz casnic, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
sub formă de spume, produse de curățat
pentru cuptoare, produse de curățat pentru
cuști de animale, produse de curățat pentru
toalete, produse de desfundat chiuvete, produse
de înălbire de uz casnic, produse lichide
pentru lustruirea podelelor, produse pentru

curățarea geamurilor [de lustruire], produse
pentru curățarea pardoselilor, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru desfundarea țevilor de scurgere,
șampon de covoare, soluții pentru curățarea
covoarelor, soluții pentru scoaterea petelor
(agenți de curățare), săpun lichid pentru
spălarea vaselor, șervețele de hârtie impregnate
pentru curățarea vaselor de bucătărie, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, șervețele
pentru șters ochelarii impregnate cu detergent,
șervețele umede impregnate cu detergent pentru
spălat vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, substanțe de curățare pentru
uz casnic, substanțe naturale de lustruit pentru
podele, substanțe pentru îndepărtarea petelor,
substanță pentru lustruit podele.

───────

(210) M 2020 08643
(151) 27/11/2020
(732) ANA-MARIA VASILESCU, BD.

TIMISOARA NR. 39, BL. P15, ET. 1,
AP. 27, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

APCOR ARTĂ PLASTICĂ
CONTEMPORANĂ

DIN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
20.01.01; 20.01.05; 20.01.15; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
servicii de intermediere a afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, investitori privaţi cu antreprenorii
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care au nevoie de finanţare, răspândirea
materialelor publicitare, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, recrutarea de personal, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terţi,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, publicitate prin televiziune,
scrierea de texte publicitare, relaţii publice.
41. Închirierea lucrărilor de artă, servicii de
caligrafie, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galerile de artă, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
model pentru artişti, furnizarea de facilități pentru
muzee (prezentări, expoziții), școli de grădiniţă,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestațiilor live, publicarea cărților, instruire
practică (demonstraţii), furnizarea de recenzii
pentru scopuri de divertisment sau culturale,
pictură pe faţă, organizarea și susţinerea de
seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare/servicii educaţionale/servicii de instruire
meditații, organizarea și susținerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2020 08644
(151) 27/11/2020
(732) CERES ALCOHOL TRADING SA,

STR. ANA IPATESCU, NR. 44,
COMUNA JILA, JUDEŢ ILFOV, SAT
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR 11 IUNIE, NR. 51, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CERES DISTILLERY

(531) Clasificare Viena:
05.09.15; 05.11.02; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
1. Alcool etilic.

───────

(210) M 2020 08645
(151) 27/11/2020
(732) ANDRA MARINESCU, CALEA

DUDESTI NR. 188, BL. B, ET. 5,
AP. 34, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SENIOR CENTER SERVICII
PREMIUM PENTRU SENIORI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24

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

44. Servicii de cămine de bătrâni.
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───────

(210) M 2020 08646
(151) 27/11/2020
(732) SAMSUNG ELECTRONICS

CO.,LTD., 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

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

(540)
Samsung The Premiere

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

clase:
9. Video proiectoare, proiectoare LCD,
proiectoare home theater, proiectoare digitale.

───────

(210) M 2020 08647
(151) 27/11/2020
(732) RATIONAL INTELLECTUAL

HOLDINGS LIMITED, DOUGLAS
BAY COMPLEX KING EDWARD
ROAD, ONCHAN IM3 1DZ, INSULA
MAN

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

(540)
POKERSTARS

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

9. Software de calculator și programe de
calculator în legătura cu jocuri, jocuri de cărți,
jocuri de capacitate (îndemânare), poker, jocuri
de poker, jocuri de cazino, turnee, competiţii,
spectacole de jocuri și evenimente de jocuri
de noroc sau de pariuri și de poker, platforme
software de calculator pentru reţele sociale în
legătură cu jocuri, jocuri de cărți, jocuri de
capacitate (îndemânare), poker, jocuri de poker,
jocuri de cazino, turnee, competiţii, spectacole

de jocuri și evenimente de jocuri de noroc sau
de pariuri și de poker, aplicaţii software de
calculator în legătură cu jocuri, jocuri de cărți,
jocuri de capacitate (îndemânare), poker, jocuri
de poker, jocuri de cazino, turnee, competiţii,
spectacole de jocuri și evenimente de jocuri
de noroc sau de pariuri și de poker, jocuri
video, jocuri video interactive, jocuri electronice
descărcabile, platforme software de calculator
pentru reţele sociale care pot fi accesate prin
internet, poștă electronică sau pe dispozitive
portabile, mobile, de mană sau tabletă, publicaţii
electronice descărcabile în legătură cu cu jocuri,
jocuri de cărți, jocuri de capacitate (îndemânare),
poker, jocuri de poker, jocuri de cazino, turnee,
competiţii, spectacole de jocuri și evenimente de
jocuri de noroc sau de pariuri și de poker, ochelari
de soare, genţi și carcase adaptate special
pentru a ține sau a transporta orice dispozitiv
portabil de comunicaţii care este un dispozitiv
de ţinut în mână sau de purtat, orice dispozitiv
portabil de calcul cum ar fi un telefon inteligent
(smartphone), orice piesă de echipament de
calcul care poate fi folosit în mână, cum ar fi
un telefon inteligent (smartphone) sau tabletă
computer și orice computer de uz general
conţinut într-un panou cu ecran tactil, suporturi
(carriers) pentru telefoane mobile, cutii pentru
telefoane mobile, suporturi (holders) adaptate
pentru telefoane mobile, huse pentru telefoane
mobile, curele pentru telefoane mobile, cartele/
carduri inteligente, carduri magnetice codate,
cartele/carduri electronice de suport de date,
carduri/cartele de incarcare, carduri bancare,
carduri de credit, carduri de debit, carduri cu
cip, carduri/cartele cu valoare stocata, carduri
de plata, carduri/cartele preplatite, carduri care
folosesc memorii magnetice si memorii de
circuite integrate, cârduri care conţin cipuri
cu circuite integrate, suporturi de date cu
cipuri electronice integrate, suporturi de date
cu cipuri cu microprocesoare integrate, carduri/
cartele magnetice preplatite, cârduri/cartele cu
cip codate cu programe folosite pentru aplicaţii
financiare, programe de fidelitate, programe de
recompense si preferinţe de utilizator de card,
carduri de securitate codificate, carduri/cartele
codificate cu caracteristici de securitate pentru
autentificare, carduri/cartele cu amprenta de tip
holograma, unităţi flash USB (USB Flash drives).
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment televizat, furnizarea de programe de
televiziune, activităţi sportive şi culturale, servicii
de amuzament, servicii de jocuri de amuzament,
servicii de jocuri, servicii de jocuri de noroc,
servicii de pariuri, servicii de casino, servicii
de jocuri de cărți, servicii de jocuri de poker,
furnizare de jocuri de capacitate (îndemânare),
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organizarea, producţia si prezentarea oricăruia
dintre serviciile mai sus menţionate, organizare,
producţie si prezentare de turnee, competiţii,
jocuri, spectacole de jocuri, evenimente de
diverstisment, furnizarea oricărui serviciu din
cele menţionate anterior in direct sau la televizor
sau online, dintr-o baza de date de calculator sau
pe internet sau pe dispozitive portabile, mobile,
de mână sau tabletă, servicii de jocuri electronice
furnizate prin intermediul internetului, jocuri cu
cărți cu mai mulţi jucători, camere pentru jocuri
de cărți și jocuri de capacitate (îndemânare),
furnizate live sau pe internet sau la televizor
sau pe dispozitive portabile, mobile, de mână
sau tabletă, organizare, producţie și prezentare
de oricare dintre serviciile menţionate mai sus,
organizare, administrare şi exploatare de servicii
de divertisment, servicii de divertisment TV,
activităţi sportive, activităţi culturale, servicii
de amuzament și evenimente de divertisment,
organizare, administrare şi exploatare de jocuri
de amuzament, servicii de jocuri, servicii de
jocuri de noroc, servicii de pariuri, servicii de
cazino, servicii de jocuri de cârti, servicii de
jocuri de poker, turnee, competiţii, jocuri, jocuri
spectacole şi evenimente, furnizare de servicii
ştiri, servicii de invatare (instruire) în legătură
cu oricare dintre serviciile menţionate mai sus,
furnizare de informaţii cu privire la evenimente
de divertisment și servicii de divertisment, servicii
de divertisment TV, programe de televiziune,
activităţi sportive, activităţi culturale, servicii de
amuzament, jocuri de amuzament, furnizare de
informaţii cu privire la servicii de jocuri, servicii
de jocuri de noroc, servicii de pariuri, servicii
de cazino, servicii de jocuri de cărți, servicii
de jocuri de poker, turnee, competiţii, jocuri,
jocuri spectacole și evenimente, furnizarea de
publicaţii electronice online, informaţii pentru
clienţi și furnizarea de buletine informative
distribuite pe internet, prin poștă electronică sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă.

───────

(210) M 2020 08648
(151) 27/11/2020
(732) SHENG BUSINESS SRL, STR.

AVRAM IANCU, NR. 408J, JUDEŢ
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Sheng

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

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb, roşu

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, agenții de import-
export, administrarea vânzărilor, comandă
computerizată de stoc, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu vesela,
articole de bucatarie şi recipiente, servicii de
vânzare cu amanuntul şi cu ridicata in legatura
cu pahare, vase de baut şi articole pentru
baruri, servicii de vânzare cu amanuntul şi cu
ridicata in legatura cu căni, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu lumânări
și fitiluri pentru iluminat, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, suplimente alimentare şi preparate
dietetice, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru igienă, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, containere,
articole de transport și ambalare din metal, uși,
porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre din
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metal, articole de fierărie, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini și mașini-
unelte pentru tratarea materialelor și pentru
fabricare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, articole de parfumerie, cosmetice,
aplicatoare cosmetice, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse pentru toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, abrazivi,
servicii de vânzare cu amanuntul şi cu ridicata
în legatură cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie şi carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,

materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de păr
(decorativ, fixare și protetice), servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni
de perete și tavan, învelitori de pardoseală,
învelitori de gazon artificial, jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă, ornamente pentru
petrecere și pomi de crăciun artificiali, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu carne, fructe, ciuperci și legume prelucrate
(inclusiv nuci și leguminoase), ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu cd-uri si dvd-uri inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale inregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
produse pentru decorarea exterioară a casei,
și anume terase, punți, umbrele de soare,
ceramică, ghivece, jardiniere (nu din hârtie),
bazine, jgheaburi, statui și statuete din piatră,
beton sau teracotă, fântâni și bazine, suport
plante, lumini, produse pentru grădină, grădinărit
și activități în aer liber, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu aparate
de uz casnic (mici și mari), produse de mobilier
(în interiorul și exteriorul casei), produse de
iluminat, ustensile și recipiente de uz casnic sau
de bucătărie, lenjerie, țesături și textile, articole
de bricolaj, bricolaj, instrumente, produse pentru
mașini și biciclete, administrarea magazinelor,
servicii de gestionare a lanțului de aprovizionare.

───────

(210) M 2020 08649
(151) 27/11/2020
(732) RWA RAIFFEISEN AGRO

ROMANIA SRL, CALEA ARADULUI
NR. 85A, BIROU 2, MEZANIN,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MEGA GROW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini articificale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,

preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman și veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08650
(151) 27/11/2020
(732) CRISTIAN VIRGIL ZIMA, STR.

BASTILIA NR. 11, AP. 28. JUD.
TIMIS, DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

7th Nature fiecare
zi este o zi bună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
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, gheață (apă înghețată).
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe
şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor .
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2020 08652
(151) 27/11/2020
(732) BIOTEHNOS SA, STR.

GORUNULUI NR. 3-5, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PhysioOne Holistic
Medicine & Sport Therapy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice și articole de parfumerie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul pentru
produsele din clasa 3, publicitate.
41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sanatate și fitness), servicii
oferite de centrele de fitness și centrele de
masaj, organizare de conferințe, expoziții, târguri
cu scop cultural.
44. Servicii de asistență medicală pentru
persoane, servicii de terapie, fizioterapie,
kinetoterapie, masaj terapeutic, solar, servicii de
tratamente de slăbire.

───────

(210) M 2020 08653
(151) 27/11/2020
(732) UBIX ON DEMAND SRL, CALEA

VĂCĂREȘTI, NR. 278, BL. 68,
SC.2, ET. 7, AP.52, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alo da

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 14.07.06

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
2a3f50), roșu (Pantone dd4b38

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

37. Servicii de instalații.
42. Servicii de platformă web.

───────

(210) M 2020 08654
(151) 27/11/2020
(732) S.C. IRMAR CONSULTING S.R.L.,

STR. DINU VINTILA, NR. 5, BL.
4, SC. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Augusta Consulting
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 26.11.12

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

clase:
35. Administrarea afacerilor, auditare afaceri,
organizarea afacerilor, asistență în afaceri,
studii de afaceri, administrare de afaceri,
cercetări pentru afaceri, informații pentru afaceri,
consultanță în afaceri, supervizarea administrării
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
analiza afacerilor comerciale, promovarea
afacerii (publicitate), investigații pentru afaceri,
cercetări de afaceri pentru noile afaceri, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte pentru terți, servicii de intermediere
în achiziții, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vanzării
de produse și prestări de servicii, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare.

───────

(210) M 2020 08655
(151) 27/11/2020
(732) DASIGUR SRL, STR.

TRANDAFIRUL ROSU NR. 7,
CAM. 2, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

dasigur Soluția planurilor tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:gri (HEX #404041),
roșu (HEX #be1e2d)

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

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului.
40. Multiplicare (tăierea) de chei.

───────

(210) M 2020 08656
(151) 27/11/2020
(732) MASTER LEARNING SRL,

STR. MERISOR NR.102, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900371, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Master Class Academy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.01.03

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

41. Organizare de cursuri, organizare de
cursuri de instruire, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
formare, organizare de cursuri de nutriție,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de cursuri de limbi străine, organizare de cursuri
prin metode autodidactice, organizare de cursuri
de instruire tehnică, organizare de cursuri de
educație fizică, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizarea de cursuri de instruire
pentru turiști, organizare de cursuri de instruire
legate de sport, organizare de cursuri de
pregătire în domeniul designului, organizare de
cursuri prin metode de învățare programată,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională, organizare
de cursuri prin metode de învățare la distanță,
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organizare de cursuri de pregătire în institute de
învățământ, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulți, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
organizare de cursuri cu privire la pregătirea
în domeniul administrativ, organizare de cursuri
de formare online cu privire la alimentație,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare de
cursuri de formare cu privire la diete prin internet,
furnizarea educației, servicii de consultanță în
domeniul educației, organizarea de congrese în
domeniul educației, servicii de consultanță în
domeniul educației antreprenoriale, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul educației, acordarea
de premii în domeniul educației, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, asigurare de testări
și evaluări în domeniul educației, furnizate prin
intermediul calculatorului, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, educație,
instruire, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2020 08657
(151) 27/11/2020
(732) BRODAM ORICE SRL,

SAT MOGOSOAIA, STR.
MARTHA BIBESCU NR. 129A,
CONSTRUCTIA C1, PARTER,
CAMERA 1, JUDETUL ILFOV,
COMUNA MOGOSOAIA, 077135,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AIDA baby wear

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
189), gri (Pantone Warm Gray 11)

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

25. Îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, articole de îmbrăcăminte pentru copii
mici, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
încălțăminte pentru copii, haine de stradă pentru
copii, haine pentru copii.

───────

(210) M 2020 08658
(151) 27/11/2020
(732) VICENȚIU FLOREA, STR.

SUBCETATE 76, ET. 3. AP.
8, SECTOR 1 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
R:. L:. Phoenix

32 Or:. București
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 08659
(151) 27/11/2020
(732) AQUA BILBOR S.R.L., STRADA

1 DECEMBRIE, NR. 144-148,,
SAT TUNARI, COMUNA TUNARI,,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL. 14A, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AQUA ROCA

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

32. Apă minerală, apă de izvor.
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovarea produselor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de comert cu ridicata, servicii de comerț
cu amanuntul, servicii de comerț și servicii
de informare a consumatorilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor, toate
aceste servicii in legatura cu produsele ape de
izvor si ape minerale.

───────

(210) M 2020 08660
(151) 27/11/2020
(732) DORIN-PETRU SILEA, ALE.

TIHUŢA NR. 3, SC. A, AP. 11, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRIŢA,
010497, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)

Minneto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.18

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
băuturi pe bază de cafea, arome de cafea,
capsule de cafea, umplute, preparate vegetale
folosite ca substituenţi pentru cafea, 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).

───────

(210) M 2020 08661
(151) 27/11/2020
(732) 23H ONLINE TECH SRL, STR.

POPESTI VEST NR 29, JUD.
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA
ALIN VELICU, STR. STOIAN
MILITARU NR. 40A, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

23 EVENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.04.17; 26.04.18;
26.07.21

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

16. Obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
articole de papetărie și accesorii educative,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate.

───────
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(210) M 2020 08662
(151) 27/11/2020
(732) EMPIRE MUSIC MANAGEMENT

SRL, STRADA TINERETULUI NR,
3, SCHITU, JUD. CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Carla's Dreams

(531) Clasificare Viena:
02.01.16; 26.01.14; 27.01.12

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08663
(151) 27/11/2020
(732) EJOBS GROUP SRL, B-DUL

DIMITRIE POMPEIU, NR. 9-9A,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Salario Salarii la vedere

(531) Clasificare Viena:
26.01.02; 26.01.06; 27.05.01; 27.05.10;
29.01.14

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2665
C), albastru închis (Pantone 274 C), roz
(Pantone 190 C), gri

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

9. Simulator (software) pentru calculul salariului,
simulator (software) pentru compararea
salariilor, aplicaţii software descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
programe de calculator, descărcabile, publicații
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, baze de date electronice, baze de date
computerizate, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
35. Administrarea resurselor umane, servicii de
recrutare, servicii de comparare a salariilor,
consultanță în domeniul recrutării de personal,
servicii de consultanță privind stabilirea salariilor
și a schemei personalului, servicii de informaţii
privind oportunităţile profesionale şi de carieră,
consultanţă în domeniul managementului
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personalului, întocmirea computerizată a statelor
de plată, servicii de prelucrare de date
în domeniul întocmirii statelor de salarii,
oferirea de informații despre recrutare și salarii
prin intermediul unui site web, servicii de
consultanță, prin intermediul unui simulator,
privind calcul si valoarea salariilor, gestionarea
locurilor de muncă, a ofertelor şi solicitărilor
de locuri de muncă, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
computerizat al fişierelor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, scrierea de texte publicitare,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, difuzarea de anunțuri
publicitare și anunțuri comerciale.
42. Dezvoltarea unui program de calculator
pentru calculul salariilor, dezvoltarea unui
program de calculator pentru compararea
salariilor, dezvoltarea unei aplicații software
pentru compararea salariilor, dezvoltarea unei
aplicații software pentru calculul salariilor,
infrastructură ca serviciu (IaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), software ca serviciu
(SaaS), proiectare, dezvoltare, întreţinere si
găzduire de baze de date, proiectare,
dezvoltare, întreţinere si găzduire de site-
uri web, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru calculul
salariilor, asigurarea utilizării temporare de
aplicații web, facilitarea accesului temporar
la software nedescărcabil on-line pentru
gestionarea de informaţii, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de informații, găzduire de
portaluri web, cloud computing, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, dezvoltare de platforme software.

───────

(210) M 2020 08664
(151) 28/11/2020
(732) ANNABELLA S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ I NR. 2, SAT SURAIA,
JUD. VRANCEA, COMUNA
SURAIA, VRANCEA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU
NR.94, BL.14A, SC 4 AP.127,
SECT.1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NĂSCUT ȘI CRESCUT
ÎN ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.03; 27.05.06;
25.01.05

(591) Culori revendicate:maro deschis, crem,
maro închis

(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,
carne şi produse din carne, peşte, nu viu,
fructe de mare, nu vii, păsări, nu vii, carne
de vânat, carne conservată, carne procesată,
carne congelata, cărnuri sărate, pateuri din
carne, bacon, cârnați, mezeluri, untură, ficat,
piftie din carne, burtă, înlocuitori de carne
pe bază de legume, fructe şi legume fierte,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
murături, salate gata preparate, salate de fructe,
salate de legume, salate cu carne, deserturi pe
bază de iaurturi, deserturi pe bază pe fructe,
deserturi pe bază de lapte, gustări (chips-
uri) pe bază de fructe, gustări (chips-uri) pe
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bază de cartofi, gustări (chips-uri) pe bază de
legume, gustări (chips-uri) pe bază de creveţi,
batoane de fructe (alimentare), legume şi fructe
instant, măsline preparate, pastă de măsline,
alge comestibile preparate, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, porumb dulce,
procesat, fructe cu coaja lignificată preparate,
fructe cu coaja lignificată procesate, seminţe
procesate, semințe preparate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
pe bază de nuci, fructe şi seminţe, nuci glasate,
jeleuri, dulceţuri, gemuri, marmelade, magiun,
compoturi, paste de tomate, bulion, legume
gătite, lapte, lapte condensat, lapte praf, brânză,
brânză quark, brânză cottage, brânzeturi, unt,
iaurt, sana, chefir, lapte bătut, caşcaval, urdă,
caş, smântână, zer şi alte produse lactate,
produse din lapte, fermenți din lapte de uz
culinar, băutură din lapte şi fructe (milk shake ),
frișcă, frişcă vegetală, înlocuitori (substituenți) de
lapte, lapte de nucă de cocos, lapte de soia,
lapte de orez, lapte de ovăz, lapte de migdale,
lapte de arahide, suc de lămâie de uz culinar,
produse din soia, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
aperitive alimentare pe bază de soia, înlocuitori
ai margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, tofu, uleiuri alimentare,
uleiuri şi grăsimi comestibile, supe şi baze de
supe, supe la conservă, supe instant, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină carnea),
mâncăruri preparate obținute din carne de
pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe
de mare, mâncăruri preparate constând în
principal din carne de vânat, chiftele din
pește, pârjoale din carne (chiftele), feluri de
mâncare preparate din carne, salate cu carne
de pasăre, bucăți de carne de pui utilizate ca
umplutură pentru sandvișuri, aperitive congelate
preambalate constând în principal din fructe
de mare, pui la grătar, mâncăruri preparate pe
bază de carne, guacamole (avocado pasat),
mâncăruri preparate care constau în principal
din chiftele din pește, legume, ouă fierte și
bulion (oden), mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume, aripioare de
pui, bucățele de piept de pui pane (nuggets),
fasole gătită, salate de cartofi, consommé-uri
(supe), omlete, ciorbe, tocană de vită, salate pe
bază de cartofi, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, surimi (pastă de pește), carne de vită

preparată, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, rulouri
de varză umplute cu carne, mâncăruri preparate
care constau integral sau în principal din vânat,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui, supe miso
gata preparate, supă gata preparată, tocană cu
curry semipreparată, cine preambalate constând
în principal din vânat, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de raţă, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri congelate constând în
principal din carne, alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
carne de pasăre, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne de pui, mâncăruri
gătite care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri preparate conținând în principal
curcan, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de curcan, salate preparate,
produse din peşte, moluşte, nu vii, produse din
pește preparate, pentru consum uman, icre de
pește,preparate, icre de pește, procesate, scoici,
nu vii, raci, nu vii, crustacee, nu vii, produse din
legume preparate, tahini, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază de
alune, produse tartinabile pe bază de arahide,
produse tartinabile pe bază de carne și/sau
peşte, humus (pastă de năut), polen preparat ca
produs alimentar.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca, sago, flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori de ceai, orez, orez instant, făină şi
preparate din cereale, mălai, orz măcinat, ovăz
măcinat, porumb măcinat, hrişcă procesată,
arpacaş pentru alimentaţie umană, cereale
preparate pentru consum uman, seminţe de
cereale procesate, popcorn, gustări pe bază de
cereale, gustări sărate și/sau dulci fabricate din
cereale sub formă expandată și/sau extrudată,
cereale pentru micul dejun, fulgi de porumb,
batoane de cereale și batoane energizante,
müsli, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, gluten preparat
ca produs alimentar, aditivi pe baza de
gluten pentru uz culinar, golden syrup (sirop
auriu), șroturi pentru consum uman, salate de
paste, paste făinoase, spaghete, macaroane,
noodles, colțunași pe bază de făină, pâine,
griș, pesmet, crutoane, produse de brutărie,
produse de patiserie, aluaturi, produse de
cofetărie, ciocolată, spume de ciocolată, nuci
invelite in ciocolată, paste tartinabile pe bază
de ciocolată, dulciuri, dulciuri cu conținut redus
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de carbohidrați, deserturi (produse de cofetărie),
deserturi (produse de brutărie), bomboane,
prăjituri, biscuiți, fursecuri, halva, turtă dulce,
napolitane, clătite, jeleuri de fructe (produse
de cofetărie), cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, gumă de mestecat,
îngheţată comestibilă, iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), prafuri instant pentru
creme şi prăjituri, glazuri comestibile, zahăr,
înlocuitori de zahăr, miere, malț, maltoză,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi pe bază de cacao sau ciocolată,
băuturi pe bază de ceai (nemedicamentoase),
infuzii (nu medicinale), produse apicole, de uz
alimentar, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
bicarbonat de sodiu alimentar, arome alimentare,
altele decât uleiurile esenţiale, esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, propolis de uz
alimentar, semințe prelucrate folosite ca arome
pentru alimente, șerbeturi (produse de cofetărie),
amidon de uz alimentar, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), sosuri pentru salată, sosuri
pentru paste, maioneză, ketchup de roşii (sos),
mirodenii, ierburi uscate pentru asezonare,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare bazate
în special pe orez, sushi, mâncăruri preparate
bazate în special pe paste, pizza, sandvişuri,
hot-dog (sandvişuri), mâncăruri gătite, uscate și
lichide, în principal pe bază de orez, mâncăruri
gata preparate, deshidratate sau lichide, pe
bază de paste, prânzuri la cutie constând din
orez cu carne, pește sau legume adăugate,
mâncăruri congelate constând în principal din
orez, mâncăruri congelate constând în principal
din paste.
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. alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal, algarovilla pentru
consum animal, plante de aloe vera, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, scoarţe brute, orz, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
băuturi pentru animalele de companie, hrană
pentru păsări, tărâţe, terci de tărâţe pentru
consum animal, animale pentru împerechere,
hrişcă, neprocesată, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, seminţe de cereale,

neprocesate, castane, proaspete, produse
masticabile comestibile pentru animale, rădăcini
de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi de
crăciun, raci, crustacee, vii, castraveţi, proaspeţi,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe (tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, conuri de hamei,
hamei, insecte comestibile, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, lăptucă,
proaspătă, var pentru furajele animalelor,
seminţe de in pentru consum animal, făină
din seminţe de in pentru consum animal,
seminţe de in comestibile, neprocesate, aşternut
pentru animale, aşternut de turbă, boabe de
roşcove, în formă brută, porumb, turtă de
porumb pentru vite, malţ pentru fabricarea berii
şi distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, flori comestibile, proaspete, ghimber,
proaspăt, boabe de soya, proaspete, ovăz, turtă
de oleaginoase / turtă pentru vite, măsline,
proaspete, ceapă, proaspătă, legume proaspete,
stridii, vii, făină de arahide pentru animale, turtă
de arahide pentru animale, arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare polen [materie
primă], cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii,
turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan,
după distilare, rubarbă, proaspătă, făină de
orez pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini
pentru consum animal, tufe de trandafiri, plută
brută, secară, sare pentru vite, hârtie de
culoare nisipului (aşternut) pentru animalele de
companie, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante comestibil, neprocesat, arbuşti/tufe, ouă
de viermi de mătase, viermi de mătase,
spanac, proaspăt, dovleci, proaspeţi, nutreţ de
grajd pentru animale, strat de protecţie din
paie, aşternut din paie, paie (furaje), furaje
pentru fortifierea organismului animal, ştiuleţi
de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, turbă, naturală/gazon cherestea brută,
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cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, apă gazoasă, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, aperitive, nealcoolice, vin de orz
(bere), bere, must de bere, cocktail-uri pe bază
de bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, sucuri de fructe/suc de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, bere de ghimbir,
must de struguri, nefermentat, băuturi izotonice,
cvaslimonade, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, shandy, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, apă lithia (bogată în litiu), bere
de malţ, must de malţ, apă minerală [băuturi],
must, extracte de fructe nealcoolice, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă de roşii (băutură), sucuri de legume
(băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, extracte din
fructe alcoolice, bitter.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate exterioară,

publicitate radio, publicitate prin televiziune,
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, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de produse si anume produse
alimentare si băuturi pentru consum uman,
produse alimentare si băuturi pentru animale,
fructe si legume, produse agricole, flori, plante
naturale, animale vii, (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping.

───────

(210) M 2020 08665
(151) 28/11/2020
(732) SC. LAUMAR CONSULTING SRL.,

STR. COZLA NR. 3, BL. B1B, SC.
3, ET. 5, AP. 109, BUCURESTI,
032732, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GreatEars

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

10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
care pot fi programate, aparate auditive pentru
persoane cu deficiențe de auz (proteze auditive),
olive sub formă de piese pentru aparate auditive,
amplificatoare auditive, amplificatoare auditive
de sunet, amplificatoare de sunet (dispozitive
medicale).
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35. Publicitate, administrație comerciala, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2020 08666
(151) 28/11/2020
(732) ADINA MIHAELA SARBU,

BDUL. ALEXANDRU OBREGIA
NR. 36A, BL. II33, SC. A, ET. 4,
AP.19, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
shriya.ro

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

14. Bijuterii.
16. Picturi (tablouri) înrămate sau nu, picturi,
picturi și lucrări caligrafice.
35. Publicitate, administrație comercială,
administrare de afaceri, administrarea
magazinelor, managementul activităților
comerciale, administrarea vânzărilor, informații
de marketing, marketing digital, marketing de
produse, marketing comercial (în afară de
comercializare), prezentare de bunuri şi servicii,
prezentare de bunuri și servicii prin mijloace
electronice, de asemenea în beneficiul așa-
ziselor servicii de achiziții prin intermediul
televiziunii și la domiciliu, prezentare de produse,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, informații
despre vânzarea de produse, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă.
39. Organizarea transportului de lucrări de artă.

───────

(210) M 2020 08667
(151) 28/11/2020
(732) MAGIC MOMENTS FOR YOU SRL,

STRADA TUDOR ARGHEZI, NR.
2, BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 7, JUD.
ARGES, PITESTI, 110372, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

DepozitulCasei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────
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(210) M 2020 08668
(151) 28/11/2020
(732) S.C. PRODCOM SICASAU S.R.L.,

SAT ȘICASĂU NR. 60/A, JUD.
HARGHITA, COMUNA ZETEA ,
537366, HARGHITA, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS, NR. 28, AP. 13,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530112, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

SIK group

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.09

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 2030
C, Pantone 2035 C,), gri (Pantone 4287
C)

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

7. Rampe de încărcare, rampe de ridicare,
rampe metalice de încărcare (mașini), rampe
sub formă de mașini, ciocane hidraulice,
berbeci hidraulici, ciocane electrice, ciocane
pneumatice, ciocane perforatoare, ciocane
industriale (mașini), ciocane cu percuție (mașini),
ciocane (organe de mașini), ciocane mecanice
de forjă, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
mașini de construcție, benzi de rulare din cauciuc
sub formă de piese de șenile pentru mașini
agricole, șine din cauciuc utilizate cu șenile pe
mașini și aparate de încărcare-descărcare, benzi
de rulare din cauciuc sub formă de piese de
șenile pentru mașini de construcții, benzi de
rulare din cauciuc sub formă de piese de șenile
pentru mașini și aparate de încărcat/descărcat,
roți și șenile pentru mașini, mașini de încărcat cu
șenile.

12. Roți, pneuri și șenile, șenile pentru tractoare,
șenile pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing
și promovare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, campanii de marketing, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, organizare
de târguri comerciale în scopuri publicitare,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing promoțional, marketing
digital, marketing direct, marketing de produse,
organizarea de publicitate, prezentare de firme
și produse și servicii ale acestora pe internet,
producție de materiale publicitare, promovarea
comercială, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate, publicitate și
marketing, servicii de promovare și publicitate,
servicii de marketing, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții.

───────
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(210) M 2020 08669
(151) 28/11/2020
(732) REMUS-MARIAN MARINATE-

CHIORUȘ, ALEEA LUNCA
BRADULUI NR. 1B, BL. B7, ET. 5,
AP. 23, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HOUSE HUNTERS
Vânătorii De Case

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

36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare
financiară.

───────

(210) M 2020 08670
(151) 29/11/2020
(732) S.C. VINICOLA AVERESTI 2000

S.A., SAT AVERESTI, JUD VASLUI,
COMUNA BUNEȘTI-AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48 A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AVEREȘTI PODGORIA HUȘI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.06; 26.11.08; 24.03.07;
06.01.02

(591) Culori revendicate:protocaliu, alb, gri,
roz

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Huși.

───────

(210) M 2020 08671
(151) 29/11/2020
(732) VINICOLA AVERESTI 2000 SA,

SAT AVEREȘTI, JUD. VASLUI,
COMUNA BUNEȘTI-AVEREȘTI,
VASLUI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.05; 26.11.09; 26.11.12;
26.11.13

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
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(210) M 2020 08672
(151) 29/11/2020
(732) ASOCIAȚIA VEGANILOR DIN

ROMÂNIA, STR. PODUL ÎNALT,
NR. 2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041383, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FunKink Burgers

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), baghete umplute, banane
pané, baozi (chifle umplute), batoane alimentare
pe bază de ciocolată gata de mâncat, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane pe bază de ciocolată ca substituți
alimentari, biscuiți crackers cu aromă de legume,
biscuiți cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți din
orez (senbei), biscuiți din orez în formă de
granule (arare), biscuiți sărați din orez, blat
de pizza, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, boabe de porumb prăjite,
chifle cu gem de fasole, chifle umplute, chifle
înăbușite umplute cu pastă de fasole roșie,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri
de porumb cu gust de alge, chipsuri de porumb
cu gust de legume, chipsuri tortilla, clătite,
chow mein (mâncare de tăiței cu specific
chinezesc), clătite americane, clătite congelate,
clătite cu ceapă verde (pajeon), clătite din fasole
mung (bindaetteok), clătite kimchi (kimchijeon),
clătite sărate, colțunași tipici bucătăriei asiatice
(somosa), enchilada (mâncare gătită cu specific
mexican), fajitas (fel de mâncare mexicană),
feluri de mâncare în special pe bază de
orez, floricele cu caramel, floricele de porumb,
floricele de porumb preparate, floricele de
porumb învelite în caramel, floricele de porumb
învelite în caramel, cu alune, floricele glasate
cu zahăr, fulgi pita, galuște chinezești umplute
(gyoza, gătite), gimbap (fel de mâncare coreean
pe bază de orez), gustări alimentare din
porumb sub formă de inele, găluște de orez,
găluște din orez garnisite cu pastă de fasole
dulce (ankoro), găluști chinezești gătite în abur
(shumai, gătite), găluști de orez acoperite cu
pudră de fasole (injeolmi), gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări preparate conținând în principal

cereale expandate, gustări rapide preparate
cu grâu, gustări rapide preparate din grâu,
gustări rapide preparate din grâu integral,
gustări rapide preparate din musli, gustări rapide
preparate din porumb, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, hamburgeri introduși
în chifle, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri în pâine, hot dog (sandvișuri),
jeleu de hrișcă (memilmuk), jiaozi (găluști
umplute), lasagna, înveliș pentru sandvișuri,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) orez, mâncăruri pregătite pe bază de
orez, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri criodesicate în care pastele sunt
ingredientul principal, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, okonomiyaki (clătite sărate japoneze),
orez dulce cu nuci și jujubă, denumit și
măslin dobrogean, (yaksik), orez glutinos învelit
în frunze de bambus (zongzi), orez preparat
învelit în alge marine, paella, paste făinoase
umplute, pâine cu umplutură, pătrățele cu
ovăz, pizza preparată, pizza proaspătă, pizza
refrigerată, pizza împăturită (calzone), pizze
negătite, plăcinte, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, popcorn
aromat, porumb fript, porumb procesat pentru
floricele, porumb prăjit, produse pentru gustări
conținând în principal cereale, produse pentru
gustări preparate din pesmet, prăjituri din mei,
prăjituri din orez cleios (chapsalttock), prăjitură
de orez tradițională coreană (injeolmi), produse
pentru gustări preparate din făină de soia,
produse snacks preparate pe bază de porumb,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), quiche (tarte
sărate), ramen (fel de mâncare japonez pe bază
de tăiței), ravioli, ravioli (preparate), rizoto, rulouri
umplute, salate de paste, salată de macaroane,
salată de orez, sandvișuri, sandvișuri care conțin
hamburgeri, sandvișuri încălzite la grill, snack-
uri preparate din făină de cartofi, snacksuri
din grâu extrudat, spaghete cu sos de roșii
la conservă, spaghetti și chiftele, spirale din
porumb, tortillas, turte de mălai fierte într-un
înveliș de frunze, turte de orez sote (topokki),
turte din orez, turte din orez învelite în ciocolată,
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tăiței chow mein (mâncăruri pe bază de tăieței),
tăiței prăjiți cu legume (japchae), tăiței ramen,
vafe congelate, batoane de cereale și batoane
energizante, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, aluat din biscuiți graham pentru tarte,
aluat pentru biscotti, aluaturi împletite prăjite,
alune trase în ciocolată, amestec kheer (budincă
de orez), amestecuri de ciocolată caldă, arahide
(produse de cofetărie pe bază de -), arahide
crocante, arome pe bază de ciocolată, batoane
de nuga învelite în ciocolată, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, biscuiți sărați
condimentați, boabe de cafea învelite în zahăr,
bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe, budincă
de griș, budincă de orez conținând stafide și
nucșoară, budincă pe bază de orez, chifle cu
gem, chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu lichior, ciocolată de casă sub formă de foaie
crocantă cu boabe de cafea măcinate, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, cozonac
pandoro, cozonaci, crema spumă (dulce), creme
englezești custard (deserturi la cuptor), creme pe
bază de cacao sub formă de produse tartinabile,
cremă de ciocolată pentru pâine, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
cremă instant, deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri pentru decorarea pomului de crăciun,
dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa),
flan, fondue din ciocolată, fructe de pădure
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, glazură din
bezele, gofre de ciocolată, gustări constând
în principal din produse de cofetărie, halva,
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
iepurași de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înghețate și
dulciuri, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, panettone
(cozonac italian), pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), pastă pentru sandviș cu
ciocolată și fructe uscate, pateuri cu ciocolată,
plăcinte cu iaurt congelate, prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-

gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse
cu făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, pâine
indiană, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse
de cofetărie cu aromă de praline, prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină
de orez cu zahăr (rakugan), produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate,
produse de cofetărie înghețate care conțin
înghețată, produse de cofetărie învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
produse de cofetărie nemedicinale sub formă de
jeleu, produse de cofetărie pe bază de portocale,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, rulouri cu scorțișoară, sopapillas
(produse de patiserie, prăjite), sopapillas (pâine
prăjită), sosuri de ciocolată, specialități de
patiserie, spume, spume de ciocolată, spume
de desert (dulciuri), sufleuri ca desert, tablete
(dulciuri), taiyaki (prăjituri japoneze în formă
de pește cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, turte
indiene, vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre,
vată de zahăr, vla (cremă englezească custard).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
preparate pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────
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(210) M 2020 08673
(151) 30/11/2020
(732) S.C. NUTRI-GIRO VSM S.R.L.,

STRADA MUŞATINI NR. 22 A, SAT
ARONEANU, JUD. IAȘI, COMUNA
ARONEANU, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1,
ET. 3, AP. 11, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Darurile prepeliţei

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 26.01.03; 03.07.19;
03.07.24

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

clase:
3. Loţiuni după ras, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, preparate pentru baie,
nu cele pentru scopuri medicale, calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
preparate de curăţare, substanţe de curăţat
pentru igiena personală, nemedicinale, lapte
demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, paste de dinţi,
săpun deodorant, deodorante de uz uman sau
veterinar, detergenţi, alţii decât cu utilizare în
procesele de fabricare şi în scopurile medicale,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),

şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
uleiuri esenţiale, cosmetice pentru sprâncene,
grăsimi pentru scopuri cosmetice, loţiuni de
păr, luciu pentru buze, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara, geluri
pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri
medicale, lumânări de masaj pentru scopuri
cosmetice, ceară pentru mustaţă, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, pastă de lustruit bijuterii, preparate
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), săpun
pentru ras, preparate pentru ras, preparate
pentru strălucire (lustruit), creme de albit pielea,
creme pentru albirea pielii, săpun, săpun pentru
strălucirea textilelor, săpun pentru perspiraţia
piciorului, preparate pentru bronzare (produse
cosmetice), preparate pentru protecţia solară,
preparate de toaletă, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor.
29. Albumină pentru uz culinar, lapte de
albumină, măduvă de animale alimentară,
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, mezeluri, crochete, ouă, amestecuri cu
conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
grăsimi comestibile, substanţe grase pentru
fabricarea grăsimilor comestibile, carne uscată
prin îngheţare, carne liofilizată, vânat, nu viu,
gelatină, şuncă, crevurşti pentru hot dog,
gelatină alimentară, untură, pate de ficat, pastă
de ficat, ficat, carne, carne de prepeliţă, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, uleiuri alimentare, păsări
de curte, nu vii, pudră de ouă, cărnuri sărate,
cârnaţi, cârnaţi în aluat, preparate pentru supă,
supe, seu alimentar, albuş de ou, gălbenuş de
ou, omletă, rulouri de varză umplute cu carne,
produse din ouă, ouă de prepeliță, ouă de
prepeliță la conservă, produse din carne, carne
afumată, carne de prepeliţă afumată, carne de
pasăre gătită, carne gătită, la borcan, carne
gătită, la conservă, carne de prepeliţă gătită,
măruntaie.
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30. Cremă din ouă şi lapte, spume pentru
desert (produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, colţunaşi pe bază de făină, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient pastele, feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
îngheţată, macaroane, maioneză, plăcinte cu
carne, sosuri pentru carne, mâncăruri preparate
pe bază de tăiţei, noodles, clătite sărate, clătite,
paste, sos pentru paste, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
pelmeni, plăcinte, pizza, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, budinci, quiche (tartă), ravioli, sosuri
(condimente), tăiţei soba, amestecuri de aluat
nefermentat, înghețate pe băț, nuga, spaghete,
tarte, tăiţei udon, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, tăiței cu ou, aluaturi și
amestecuri din acestea, paste sub formă de foi,
foi de colțunași.
31. Animale vii, ouă pentru incubaţie, fertilizate,
păsări de curte, vii, prepeliţe vii.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu loţiuni după ras, servicii de comerţ în
legătură cu săpun antiperspirant, servicii de
comerţ în legătură cu antiperspirante (articole
de toaletă), servicii de comerţ în legătură
cu aromatice (uleiuri esenţiale), servicii de
comerţ în legătură cu balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu calupuri de săpun de toaletă, servicii
de comerţ în legătură cu calupuri de săpun,
servicii de comerţ în legătură cu preparate
de curăţare, servicii de comerţ în legătură cu
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, servicii de comerţ în legătură cu
lapte demachiant pentru îngrijire, servicii de
comerţ în legătură cu preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ
în legătură cu creme cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, servicii de comerţ în
legătură cu preparate cosmetice pentru slăbit,
servicii de comerţ în legătură cu cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu cosmetice
pentru copii, servicii de comerţ în legătură cu
paste de dinţi, servicii de comerţ în legătură cu
săpun deodorant, servicii de comerţ în legătură
cu deodorante de uz uman sau veterinar, servicii
de comerţ în legătură cu detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, servicii de comerţ în legătură cu
preparate de duş pentru igiena personală sau

folosite ca deodorant (articole de toaletă), servicii
de comerţ în legătură cu şampoane uscate,
servicii de comerţ în legătură cu preparate de
curăţare uscată, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri esenţiale, servicii de comerţ în legătură cu
cosmetice pentru sprâncene, servicii de comerţ
în legătură cu grăsimi pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu loţiuni de păr,
servicii de comerţ în legătură cu luciu pentru
buze, servicii de comerţ în legătură cu rujuri,
servicii de comerţ în legătură cu loţiuni pentru
scopuri cosmetice, servicii de comerţ în legătură
cu preparate pentru machiaj, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îndepărtarea
machiajului, servicii de comerţ în legătură cu
machiaj, servicii de comerţ în legătură cu pudră
pentru machiaj, servicii de comerţ în legătură
cu mascara, servicii de comerţ în legătură cu
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, servicii de comerţ în legătură
cu lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu ceară pentru
mustaţă, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru îngrijirea unghiilor, servicii de
comerţ în legătură cu uleiuri pentru scopuri
cosmetice, servicii de comerţ în legătură cu
uleiuri pentru curăţare, servicii de comerţ în
legătură cu uleiuri pentru parfumuri şi arome,
servicii de comerţ în legătură cu uleiuri pentru
toaletă, servicii de comerţ în legătură cu vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, servicii de
comerţ în legătură cu preparate fitocosmetice,
servicii de comerţ în legătură cu lustru pentru
mobilă şi pardoseli, servicii de comerţ în legătură
cu pastă de lustruit bijuterii, servicii de comerţ
în legătură cu preparate de lustruire, servicii
de comerţ în legătură cu ceară de lustruit,
servicii de comerţ în legătură cu creme de
lustruit, servicii de comerţ în legătură cu pomezi
pentru scopuri cosmetice, servicii de comerţ
în legătură cu soluţii de degresare, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane, servicii
de comerţ în legătură cu şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), servicii de comerţ în legătură
cu şampoane pentru animale (preparate
nemedicinale pentru îngrijire), servicii de comerţ
în legătură cu săpun pentru ras, servicii de
comerţ în legătură cu preparate pentru ras,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
strălucire (lustruit), servicii de comerţ în legătură
cu creme de albit pielea, servicii de comerţ în
legătură cu creme pentru albirea pielii, servicii
de comerţ în legătură cu săpun, servicii de
comerţ în legătură cu săpun pentru strălucirea
textilelor, servicii de comerţ în legătură cu săpun
pentru perspiraţia piciorului, servicii de comerţ în
legătură cu preparate pentru bronzare (produse
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cosmetice), servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru protecţia solară, servicii de
comerţ în legătură cu preparate de toaletă,
servicii de comerţ în legătură cu preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, servicii de comerţ
în legătură cu preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, servicii de comerţ în
legătură cu albumină pentru uz culinar, servicii
de comerţ în legătură cu lapte de albumină,
servicii de comerţ în legătură cu măduvă de
animale alimentară, servicii de comerţ în legătură
cu cuiburi de păsări comestibile, servicii de
comerţ în legătură cu caltaboş cu sânge, servicii
de comerţ în legătură cu cârnaţi cu sânge,
servicii de comerţ în legătură cu ulei de oase,
comestibil, servicii de comerţ în legătură cu
preparate pentru fabricarea bulionului, servicii
de comerţ în legătură cu fiertură, servicii de
comerţ în legătură cu bulion, servicii de comerţ
în legătură cu concentrate de fiertură, servicii
de comerţ în legătură cu concentrate de bulion,
servicii de comerţ în legătură cu mezeluri,
servicii de comerţ în legătură cu crochete,
servicii de comerţ în legătură cu ouă, servicii
de comerţ în legătură cu amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, servicii de
comerţ în legătură cu grăsimi comestibile, servicii
de comerţ în legătură cu substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, servicii
de comerţ în legătură cu carne uscată prin
îngheţare, servicii de comerţ în legătură cu carne
liofilizată, servicii de comerţ în legătură cu vânat,
nu viu, servicii de comerţ în legătură cu gelatină,
servicii de comerţ în legătură cu şuncă, servicii
de comerţ în legătură cu crenvurşti pentru hot
dog, servicii de comerţ în legătură cu gelatină
alimentară, servicii de comerţ în legătură cu
untură, servicii de comerţ în legătură cu pate
de ficat, servicii de comerţ în legătură cu pastă
de ficat, servicii de comerţ în legătură cu ficat,
servicii de comerţ în legătură cu carne, servicii
de comerţ în legătură cu carne de prepeliţă,
servicii de comerţ în legătură cu piftie din
carne, servicii de comerţ în legătură cu extracte
din carne, servicii de comerţ în legătură cu
carne, conservată, servicii de comerţ în legătură
cu carne, la conservă, servicii de comerţ în
legătură cu uleiuri alimentare, servicii de comerţ
în legătură cu păsări de curte, nu vii, servicii
de comerţ în legătură cu pudră de ouă, servicii
de comerţ în legătură cu cărnuri sărate, servicii
de comerţ în legătură cu cârnaţi, servicii de
comerţ în legătură cu cârnaţi în aluat, servicii
de comerţ în legătură cu preparate pentru supă,
servicii de comerţ în legătură cu supe, servicii
de comerţ în legătură cu seu alimentar, servicii
de comerţ în legătură cu albuş de ou, servicii de
comerţ în legătură cu gălbenuş de ou, servicii de

comerţ în legătură cu omletă, servicii de comerţ
în legătură cu rulouri de varză umplute cu carne,
servicii de comerţ în legătură cu produse din ouă,
servicii de comerţ în legătură cu ouă de prepeliță,
servicii de comerţ în legătură cu ouă de prepeliță
la conservă, servicii de comerţ în legătură cu
produse din carne, servicii de comerţ în legătură
cu carne afumată, servicii de comerţ în legătură
cu carne de prepeliţă afumată, servicii de comerţ
în legătură cu carne de pasăre gătită, servicii
de comerţ în legătură cu carne gătită, la borcan,
servicii de comerţ în legătură cu carne gătită, la
conservă, servicii de comerţ în legătură cu carne
de prepeliţă gătită, servicii de comerţ în legătură
cu măruntaie, servicii de comerţ în legătură cu
cremă din ouă şi lapte, servicii de comerţ în
legătură cu spume pentru desert (produse de
cofetărie), servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu sosuri pentru
salată, servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi
pe bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având
ca principal ingredient pastele, servicii de comerţ
în legătură cu feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, servicii de comerţ
în legătură cu îngheţată, servicii de comerţ în
legătură cu macaroane, servicii de comerţ în
legătură cu maioneză, servicii de comerţ în
legătură cu plăcinte cu carne, servicii de comerţ
în legătură cu sosuri pentru carne, servicii de
comerţ în legătură cu mâncăruri preparate pe
bază de tăiţei, servicii de comerţ în legătură
cu noodles, servicii de comerţ în legătură cu
clătite sărate, servicii de comerţ în legătură cu
clătite, servicii de comerţ în legătură cu paste,
servicii de comerţ în legătură cu sos pentru
paste, servicii de comerţ în legătură cu produse
de patiserie, servicii de comerţ în legătură
cu aluat de patiserie, servicii de comerţ în
legătură cu pâtés en croûte (plăcinte), servicii de
comerţ în legătură cu pelmeni, servicii de comerţ
în legătură cu plăcinte, servicii de comerţ în
legătură cu pizza, servicii de comerţ în legătură
cu pudre pentru fabricarea îngheţatei, servicii de
comerţ în legătură cu budinci, servicii de comerţ
în legătură cu quiche (tartă), servicii de comerţ în
legătură cu ravioli, servicii de comerţ în legătură
cu sosuri (condimente), servicii de comerţ în
legătură cu tăiţei soba, servicii de comerţ în
legătură cu amestecuri de aluat nefermentat,
servicii de comerţ în legătură cu înghețate pe băț,
servicii de comerţ în legătură cu nuga, servicii
de comerţ în legătură cu spaghete, servicii de
comerţ în legătură cu tarte, servicii de comerţ
în legătură cu tăiţei udon, servicii de comerţ în
legătură cu paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, servicii de comerţ în legătură cu tăiței
cu ou, servicii de comerţ în legătură cu aluaturi
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și amestecuri din acestea, servicii de comerţ în
legătură cu paste sub formă de foi, servicii de
comerţ în legătură cu foi de colțunași, servicii
de comerţ în legătură cu animale vii, servicii
de comerţ în legătură cu ouă pentru incubaţie,
fertilizate, servicii de comerţ în legătură cu păsări
de curte, vii, servicii de comerţ în legătură cu
prepeliţe vii.
39. Cărăuşie (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), livrarea bunurilor,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, furnizarea
de informaţii cu privire la serviciile de
depozitare, transport, descărcarea încărcăturilor,
împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 08674
(151) 30/11/2020
(732) S.C. CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STR.
CETĂŢII, NR. 39, DEMISOL 1, AP.
2, JUD. CLUJ , CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELLEMMI CONSULT
S.R.L., STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
DARUL CĂRŢII

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la

publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, organizare de evenimente
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în scopuri comerciale şi publicitare, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
servicii de analiză a reacţiei la publicitate
şi cercetare de piaţă, punere la dispoziţie
şi închiriere de spatii publicitare, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, pregătire şi prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii
de intermediere privind închirierea de timp
şi spaţiu publicitar, servicii de asistentă şi
consultantă pentru publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
prin intermediul mediilor electronice şi îndeosebi
prin internet, furnizare de spatii publicitare
prin mijloace electronice sau reţele informatice
globale, pregătire şi realizare de planuri şi
concepte media şi de publicitate, difuzare de
materiale publicitare pentru terţi, printr-o reţea
de comunicaţii on-line pe internet, servicii
de publicitate şi de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, procesare de cuvinte,
de informaţii, de date, compilare şi sistematizare
de informaţii într-o bază de date computerizată,
sondaje de opinie, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, organizare de expoziții
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, organizare de târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de târguri legate de publicare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și

publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
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televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace

electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
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televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea și
susținerea de târguri de educație, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de

programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
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electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2020 08675
(151) 30/11/2020
(732) S.C. SRQ IDEA S.R.L., STR.

GRUIUL ARGEȘULUI, NR. 3,
BL. 31 B, SC. 1, AP. 13, CAM. 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 031671,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TETONQ

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

16. Hărți, hârtie, hărți rutiere, hărți geografice,
hârtie mată, hârtie japoneză, hârtie adezivă,
hârtie reciclată, hârtie sintetică, hârtie
pelur, hârtie caligrafică, hârtie pergaminată,
hârtie țesută, hârtie cretată, hârtie offset,
hârtie absorbantă, hârtie laminată, hârtie
impermeabilă, hârtie milimetrică, hârtie gumată,
hârtie semiprelucrată, hârtie fină, hârtie
termosensibilă, hârtie creponată, hârtie
ondulată, hârtie xerografică, hârtie fluorescentă,
hârtie sugativă, hârtie continuă, hârtie
calandrată, hârtie manila, hârtie ivoar, hârtie
electrostatică, hârtie securizată, hârtie washi,
hârtie cerată, hârtie luminiscentă, hârtie
pergament, hârtie igienică, hârtie cu parafină
(hârtie cerată), cutii pentru hărți, hărți de
traseu, hârtie de fax, postere din hârtie, hârtie
pentru copt, șervețele din hârtie, figuri din
hârtie, figurine din hârtie, hârtie din fibră, hârtie
pentru electrocardiografii, hârtie pentru desen,
hârtie tip biblie, cutii din hârtie, placarde din
hârtie, hârtie pentru raft, embleme din hârtie,
afișe din hârtie, etichete din hârtie, ecusoane
din hârtie, batiste de hârtie, hârtie pentru
șervețele, fanioane de hârtie, insigne de hârtie,
hârtie pentru tipar (hârtie pentru șapirograf),
clipsuri pentru hârtie, hârtie tip fagure, hârtii cu
antet, hârtie cu antet, hârtie pentru fotocopiere,
hârtie pentru plicuri, hârtie de mascare, benzi
din hârtie, dantelă de hârtie, hârtie hârtie
luminiscentă, prosoape de hârtie, stegulețe din
hârtie, bavete din hârtie, batistuțe de hârtie,
aplicații din hârtie, hârtie pentru căptușire, hârtie
pentru mimeograf, cornete (de hârtie), hârtie de
ambalaj, hârtie pentru electrocardiografe, cleme
pentru hârtie, hârtie în vrac, căptușeli de hârtie,
hârtie de blocnotes, hârtie pentru decalcomanie,
blocuri de hârtie, decupaje din hârtie, hârtie și
carton, hârtie de transfer, ghirlande de hârtie,
hârtie de toaletă, hârtie de probe, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru scrisori, hârtie pentru
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etichete, hârtie pentru vederi, hârtie pentru
reviste, hârtie de carbon, hârtie de imprimat,
hârtie de ziar, hârtie pentru reproducere,
hârtie de scrisori, hârtie de scris, mostre
de hârtie, hârtie pentru băcănii, hârtie pentru
publicații, rezerve de hârtie, paspartuuri din
hârtie, pungi de hârtie, hârtie de calc, prosoape
din hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie,
hârtie carbon (indigo), hârtie de calc, hârtie
pentru radiograme, hârtie pentru scrisori , hârtie
autocopiativă (papetărie), benzi de hârtie, hârtie
de filtru, șervețele de hârtie, hârtie metalizată
argintie, bannere din hârtie, hârtie rezistentă
la acid, hârtie japoneză (torinoko-gami), role
de hârtie igienică, insigne identificative din
hârtie, hârtie rezistentă la grăsimi, hărți de
perete ilustrate, dischete demachiante din hârtie,
piuneze pentru marcare (hărți), afișe tipărite
din hârtie, indicatoare publicitare din hârtie,
hârtie maro pentru împachetare, hârtie de uz
artistic, mașini de tăiat hârtie, hârtie uleiată
pentru umbrele de hârtie (kasa-gami), hârtie
care conține mică, hârtie rezistentă la mucegai,
hârtie milimetrică (produs finit), hârtie imitație
de piele, hârtie liniată (produse finisate), cutii
confecționate din hârtie, panglici din hârtie
creponată, panouri publicitare din hârtie, hârtie
autocopiativă fără carbon, hârtie parfumată
pentru dulapuri, hârtie cu strat cretat, hârtie
pentru ambalarea cărților, agrafe pentru hârtie
(papetărie), hârtie striată (mediu ondulată), role
de bucătărie (hârtie), hârtie de împachetat
alimente, hârtie tăiată cu laser, cutii pliabile
din hârtie, pungi pentru sandvișuri (hârtie),
ambalaje ermetice din hârtie, hârtie pentru
imprimare digitală, invitații tipărite pe hârtie,
hârtie de uz casnic, foi de hârtie (papetărie),
etichete tipărite din hârtie, hârtie aspră (pentru
toaletă), hârtie igienică de toaletă, hârtie igienică
pentru toaletă, hârtie de împachetat cadouri,
hârtie de împachetat decorativă, hârtie și carton
industriale, mape de hârtie (papetărie), hârtie de
sublimare termică, hârtie supercalandrată pentru
imprimare, etichete adezive din hârtie, hârtie de
uz industrial, hârtie fotografică (nesensibilizată
chimic), decupaje ștanțate din hârtie, dosare
expandabile din hârtie, materiale didactice din
hârtie, stegulețe decorative din hârtie, matrițe
de hârtie parafinată, coli de hârtie (papetărie),
hârtie pentru aparate înregistratoare, hârtie de
mătase pentru realizarea hârtiei de calc, hârtie
de mătase folosită ca hârtie de calc (ganpishi),
hărți din materiale plastice flexibile, hârtie de
protecție pentru cuptor, hârtie pentru mașini
de scris, decorațiuni de hârtie pentru masă,
recipiente din hârtie pentru ambalare, etichete
de identificare din hârtie, suluri de hârtie pentru
imprimante, plicuri cu burduf din hârtie, filtre de

hârtie pentru cafetiere, hârtie groasă japoneză
(hosho-gami), hârtie adezivă pentru luat notițe,
coli de hârtie pentru notițe, cârpe de șters din
hârtie, paspartuuri din hârtie pentru fotografii,
pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de hârtie
pentru ambalat, pungi de ambalat din hârtie,
lenjerie de masă din hârtie, etichete din hârtie
pentru cadouri, șervețele din hârtie pentru față,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, pungi din
hârtie pentru alimente, șervețele de buzunar
din hârtie, hârtie de scris cu antet, hârtie
rezistentă tip sulfat (kraft), hârtie pentru cărți
de adrese, hârtie pentru imprimante cu laser,
sculpturi confecționate din hârtie mestecată,
hârtie pentru imprimare cu laser, pungi de hârtie
pentru cadouri, fețe din hârtie pentru masă,
fețe de masă din hârtie, fețe de masă de
hârtie, pungi și saci de hârtie, suporturi din
hârtie pentru pahare, suporturi pentru agrafe
de hârtie, individualuri din hârtie pentru masă,
decorațiuni din hârtie pentru petreceri, suporturi
de pahare din hârtie, foi din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, materiale de ambalat din produse
pe bază de minerale care înlocuiesc hârtia,
hârtie care se așează la baza plantelor pentru
a le proteja (agricultură), obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, omikuji (bilete norocoase sacre)
(benzi de hârtie imprimate, folosite pentru
prezicerea viitorului), saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
benzi din hârtie sau cartele pentru înregistrarea
programelor de calculator, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, recipiente pentru mâncare la pachet din
pulpă de hârtie biodegradabilă, role de hârtie
pentru înregistrarea continuă de date (materiale
tipărite), dispensere automate pentru cleme de
hârtie, pentru birou sau papetărie, foi absorbante
din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, benzi de calculator din
hârtie, nescrise, utilizate pentru înregistrarea
programelor, hârtie pentru pereți despărțitori
glisanți de interior japonezi (fusuma-gami),
ștampile pentru aplicarea timbrului sec pe hârtie
(articole pentru birou), pungi de hârtie destinate
utilizării în sterilizarea instrumentelor medicale,
acoperitoare pentru tăvi de instrumente dentare,
fabricate din hârtie, saci de gunoi din hârtie
sau din material plastic, materiale de ambalare
(amortizare, umplutură) de hârtie sau carton,
hârtie tratată pentru împachetarea florilor și
pentru aranjamente florale, etichete din hârtie
pictată manual, pentru sticle de vin, pungi de
hârtie de uz casnic pentru deșeuri alimentare,
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hârtie folosită ca material pentru certificate de
acțiuni (shokenshi), pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, mașini de
pliat hârtia (din categoria articole pentru birou),
hărți de navigație pentru utilizarea pe bărci cu
vele, hârtie de copiat, cu un strat de plastic, pungi
pentru sandvișuri din hârtie sau din plastic, hârtie
destinată utilizării la fabricarea pliculețelor de
ceai, carpete de hârtie pentru cuștile animalelor
de companie, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, mașini de bătut colile de hârtie
pentru birou, plicuri din hârtie sau din carton
pentru sticle, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie, hârtie impermeabilă
(alta decât cea utilizată în construcții), hârtie
cerată (alta decât cea utilizată în construcții),
recipiente pentru gheață confecționate din hârtie
sau carton, recipiente pentru ambalare din hârtie
pentru uz industrial, saci de gunoi din hârtie
(pentru uz casnic), învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, hârtie xuan pentru pictură
și caligrafie chineză, ambalaje din hârtie sau
carton pentru sticle, hârtie destinată utilizării la
fabricarea câmpurilor chirurgicale, căptușeli din
hârtie pentru vasul de toaletă, pungi din hârtie
pentru masa de prânz, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, hârtie stratificată cu
ulei siliconic pentru grătare, suporturi din hârtie
pentru pahare de bere, role de hârtie pentru case
de marcat, pungi de cadou, din hârtie, pentru vin,
recipiente din hârtie pentru frișcă și creme, sfori
de hârtie pentru ritualuri japoneze (mizuhiki),
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc, suporturi
pentru afișe din hârtie sau carton, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), suporturi de hârtie
pentru pahare de cocteil, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, decorațiuni adezive
de perete, realizate din hârtie, saci din hârtie
pentru coșul de gunoi, hârtie confecționată
din dud japonez (kohzo-gami), căptușeli pentru
sertare confecționate din hârtie parfumată, hârtie
impregnată cu uleiuri folosită ca ambalaj, hârtie
pentru panouri glisante japoneze (shoji-gami),
șervețele de hârtie de pus sub cești, tăvi din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
role de hârtie pentru mașini de calcul, benzi din
hârtie pentru mașini de calcul, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, cuțite pentru tăiat hârtie
ca parte a aparatelor de tăiat hartie, pentru birou,
prosoape de hârtie utilizate la curățenie, hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
hârtie de copiat (articole de papetărie), hârtie
folosită pe mesele de examinare, etichete din
hârtie pentru recuperarea bagajelor, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, suporturi pentru
hârtie (articole de birou), protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, cutii de transport
realizate din hârtie, litere și cifre realizate

din hârtie, decorațiuni de petreceri din hârtie
metalică, cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor,
hârtie pentru confecționat pungi și sacoșe, cutii
din hârtie pentru depozitarea felicitărilor, pungi
de hârtie de uz casnic, șervete din hârtie
de uz cosmetic, huse de mobilier din hârtie,
neajustate, abțibilduri din hârtie aplicate prin
călcare, hârtie sintetică pentru copiatoare și
imprimante, materiale de ambalat din hârtie
reciclată, ghirlande decorative din hârtie pentru
petreceri, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie de împachetat cadouri de crăciun,
etichete de hârtie cu ștergere umedă, hârtie
cerată pentru imprimarea de obligațiuni, hârtie
reciclată pentru copiatoare și imprimante, funde
din hârtie pentru ambalat cadouri, cutii din
carton sau din hârtie, coperte (coperți) din hârtie
pentru cărți, hârtie de tipărire offset pentru
broșuri, recipiente de depozitare fabricate din
hârtie, cadre din hartie pentru rame fotografice,
artă murală din hârtie în 3d, pungi pentru
ambalare din hârtie biodegradabilă, hârtie pentru
ambalat rezistentă la grăsimi, plicuri cu burduf
din hârtie cartonată, hârtie folosită în industria
artei grafice, hârtie pentru ambalarea prafului de
pușcă, tocătoare de hârtie (articole de birou),
bandă adezivă pentru hârtie și carton, hârtie
confecționată din dud japonez (tengujosi), hârtie
pentru cărți de vizită (semifinisat), materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, panglici de
hârtie pentru ambalat cadouri, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, materiale din hârtie pentru
lucru manual, hârtie care permite transferul de
căldură, pungi de hârtie folosite la coacere,
materiale de împachetat confecționate din hârtie,
hârtie japoneză pentru lucrări de artizanat,
bannere de afișaj realizate din hârtie, hârtie
igienică sub formă de rolă, funde decorative din
hârtie pentru împachetare, articole de papetărie,
confecționate din hârtie, produse pentru față
fabricate din hârtie, agrafe de birou pentru
hârtie, șervetele de masă din hârtie, individualuri
de masă din hârtie, materiale pentru filtrare
din hârtie, lenjerie de masă din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, șervețele de masă
din hârtie, pancarte din hârtie sau carton,
traverse de masă din hârtie, etichete din hârtie
sau carton, șervețele de toaletă din hârtie,
planșete cu clamă pentru hârtii, șervețele pentru
demachiat, din hârtie, umplutură de hârtie sau
carton, bavete cu mâneci, din hârtie, filtre de
cafea din hârtie, hârtie creponată pentru uz
casnic, supracoperte din hârtie pentru dosare,
plicuri de hârtie pentru împachetare, coperți
din hârtie pentru rapoarte, saci poștali fabricați
din hârtie, hârtie pentru certificate de acțiuni,
hârtie pentru coperți de carte, cutii din hârtie
pentru cadouri, lucrări de artă din hârtie, foi
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de hârtie pentru ambalat, etichete de agățat
din hârtie, punguțe de hârtie pentru împachetat,
hârtie de pliat pentru origami, hârtie metalizată
de împachetat cadouri, bavete din hârtie pentru
bebeluși, panouri publicitare tipărite, din hârtie,
cutii pentru pălării, din hârtie, prosoape de hârtie
pentru față, ambalaj de cadouri din hârtie, hârtie
pentru pungi și saci, etichete din hârtie pentru
bagaje, benzi de hârtie fantezie (tanzaku), sigle
de firme din hârtie, hârtie pentru copiatoare
și imprimante, carduri de fidelitate din hârtie,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, semne
de carte din hârtie, filtre de apă din hârtie,
decorațiuni de perete din hârtie, decorațiuni din
hârtie pentru alimente, decorațiuni din decupaje
de hârtie, ornamente de hârtie pentru torturi,
pungi din hârtie pentru cadouri, pungi de
hârtie pentru cumpărături, hârtie de căptușire
pentru împachetare, hârtie folosită la fabricarea
tapetului, hârtie pentru scrisori (produse finite),
prosoape de hârtie pentru mâini, cutii din hârtie
sau carton, hârtie din pastă de lemn, pungi de
gunoi din hârtie, recipiente de ambalat din hârtie,
recipiente din hârtie pentru ambalat, cutii pentru
ambalat din hârtie, postere montate, reviste cu
postere, albume cu postere, afișe, abțibilduri
(decalcomanii), abțibilduri aplicate prin călcare,
abțibilduri decorative pentru căști, abțibilduri
decorative pentru tălpile pantofilor, abțibilduri
pentru bara de protecție a vehiculelor, afișe
publicitare, agende, agende datate, agende de
telefon, agende de întâlniri, agende personale,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), arte
vizuale tipărite, autocolante (articole de
papetărie), autocolante pentru bara de protecție
a mașinilor, bancnote, bannere de afișaj
fabricate din carton, benzi desenate, reviste
de benzi desenate, bilete, bilete pentru
pasageri, bilete tipărite, bonuri valorice, broșuri,
broșuri cu informații farmaceutice, broșuri cu
program pentru colecționat, broșuri tipărite,
broșuri referitoare la jocuri, buletine (materiale
tipărite), buletine de infomare în domeniul
jocurilor și jocurilor de noroc, buletine de știri
(materiale tipărite), buletine informative, caiete
de muzică, caiete pentru punctaje, calendare,
calendare cu foi detașabile, calendare de
perete, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
caricaturi, carduri preplătite pentru cumpărături,
necodificate magnetic, carduri educative, carduri
de debit fără codificare magnetică, carduri de
credit fără codificare magnetică, carduri de
cadouri, carduri de baseball, carduri cu mesaje
de mulțumire, caractere letraset, caractere cu
transfer direct, capace de sticle de lapte (de
colecție), calendare tipărite, calendare pentru
postul crăciunului, cărți, carnet cu invitații
detașabile pentru petreceri, carnete cu informatii,

carnete de cec, carnete de cecuri, etuiuri
pentru carnete de cecuri, carnete de notițe
pentru reporteri, carnețele de notițe pentru
rețete, cartele de telefon preplătite, necodificate
magnetic, carnețele pentru notat punctele la
jocurile pe echipe, cartele pentru înregistrarea
scorului, cărți care conțin mostre de articole
pentru acoperirea pereților, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cărți cu modele de tapet,
cărți cu mostre de tapet, cărți poștale și
cărți poștale ilustrate, cărți poștale pentru
a scrie scurte mesaje sociale, cărți poștale
lenticulare, cărți poștale ilustrate, cărți poștale
cu răspunsuri tipărite, cărți pentru semnături,
cărți manuscrise, cărți de vizită, cărți de telefon,
cărți de onoare, cărți de oaspeți, cărți de joc
cu întrebări, cărți de colorat pentru adulți, cărți
de colorat, cărți de adrese, cataloage de firme,
cataloage cu hoteluri, cataloage, cartonașe
tipărite cu numere de masă pentru ocazii
speciale, cartonașe tipărite cu nume pentru
ocazii speciale, cartonașe pentru înregistrarea
scorului, cartonașe pentru schimb, altele decât
cele pentru jocuri, cartonașe nescrise, cartonașe
informative tipărite, cartonașe imprimate,
cartonașe ilustrate, cartonașe de schimb,
cartonașe de rețete imprimate, cartonașe
de colecționat din domeniul sporturilor,
cartonașe de colecție, cataloage pentru
comenzi prin poștă sau poștă electronică,
cataloage pentru cumpărături la domiciliu,
cataloage referitoare la software de calculator,
cecuri, cecuri bancare, cecuri de călătorie,
certificate (cupoane) cadou, certificate și
diplome tipărite, chestionare tipărite, circulare
religioase, colaje, compendii în domeniul juridic,
comunicate de presă tipărite, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
coperte (coperți) de reviste, coperți pentru
carnete de cecuri, coperți pentru pașapoarte,
tipare pentru croitorie, cupoane, cupoane pentru
reduceri, cupoane valorice, cupoane valorice
tipărite, cursuri tipărite, cuvinte încrucișate,
decalcomanie tridimensională pentru orice tip
de suprafețe, decalcomanii, decalcomanii de
perete, decalcomanii imprimate pentru broderii
sau aplice din țesături, decalcomanii la cald,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, diagrame tipărite, diplome de premiere
tipărite, diplome imprimate, documente de
prezentare tehnica, echipamente pentru jocuri
de interpretare de roluri sub formă de
manuale, embleme imprimate, embleme tipărite
(decalcomania), etichete autocolante, etichete
cu adrese, etichete din carton, etichete tipărite
pentru bagaje, etichete umoristice tipărite pentru
sticle de vin, etuiuri pentru pașapoarte, felicitări,
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felicitări (care însoțesc) cadouri, felicitări
aniversare, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări de crăciun, felicitări imprimate cu
informații electronice stocate, felicitări muzicale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fișe cu
informații, fișe de instrucțiuni de fabricație,
fișe pentru sintetizarea informațiilor, fluturași
informativi, fluturași publicitari, foi de răspuns
tipărite, foi de schimb pentru calendare, foi
pentru anotarea scorului, foi tipărite cu informații,
folii adezive de transfer, formulare (imprimate),
formulare comerciale, formulare de comandă,
formulare de comandă destinate utilizării pentru
cumpărături la domiciliu, formulare în alb,
formulare pentru evidența contabilă, formulare
pentru pariuri, formulare tipărite parțial, fotografii,
fotografii ale jucătorilor pentru colecționari,
fotografii imprimate, fotografii neînrămate și
înrămate, fotografii semnate, fotografii înrămate
și neînrămate, fotografii școlare, ghiduri de
strategie pentru jocuri de cărți, ghiduri de
strategie pentru jocuri video, ghiduri de strategie
sub formă de reviste de jocuri de cărți,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, grafice
tipărite, horoscoape tipărite, huse pentru carnete
de cecuri, imagini aplicate sub formă de
abțibilduri, imprimeuri cu desene animate,
imprimări giclée, tipare pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, indexuri geografice,
indicatoare publicitare din carton, invitații,
invitații (articole de papetărie), invitații la
petreceri, invitații tipărite, invitații tipărite pe
carton, jurnale (articole tipărite), jurnale, jurnale
comerciale, jurnale legate în piele, lecții
tipărite, liste cu adrese, liste de prețuri,
manuale cu instrucțiuni pentru echipamente
de fitness, manuale cu instrucțiuni pentru
sintetizatoare muzicale, manuale de informatică,
manuale de instrucțiuni, manuale de instrucțiuni
pentru educație, manuale de instrucțiuni
pentru jocurile de calculator, manuale de
instrucțiuni referitoare la software de calculator,
manuale de muzică, manuale de referință
pentru calculator, manuale de referință pentru
componente hardware, manuale de utilizare
pentru componente hardware, manuale de
utilizare pentru software de calculator, manuale
de utilizare pentru calculatoare, manuale
destinate instruirii, manuale didactice, manuale
pentru software de calculator, manuale pentru
utilizare software, manuale tipărite, manualele
de utilizare, mape pentru stocare de negative,
material promotional imprimat, materiale de
instruire tipărite, materiale de predare tipărite,
materiale educative și didactice, materiale
tipărite pentru instruire, materiale tipărite
pentru instruire în domeniul telecomunicațiilor,

materiale tipărite sub formă de eșantioane
de culori, meniuri, meniuri tipărite, modele de
broderie, modele pentru tricotat, modele tipărite,
modele tipărite pentru costume, monografii,
notițe tipărite pentru seminare, orare, orare
imprimate, organizatoare personale, pagini de
albume de fotografii, pagini din albume (pentru
fotografii, tăieturi din ziare), palete de culori,
pancarte de carton, panglici cu coduri de bare,
panouri publicitare din carton, panouri publicitare
tipărite, din carton, papetarie imprimata, partituri
tipărite, etuiuri pentru pașaport, periodice,
periodice tipărite, picturi artistice, planificatoare
(articole tipărite), planificatoare zilnice, planuri
arhitecturale, planuri ozalid, planuri tipărite,
planșe de perete, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, pliante în domeniul
vânzărilor imobiliare, plicuri pentru timbre
poștale, povești sub formă de imagini, cărți
poștale, timbre poștale, premii imprimate,
programe de calculator sub formă tipărită,
programe de procesare a datelor în formă
imprimată, programe de studii tipărite, programe
pentru diferite evenimente, programe tipărite,
prospecte, publicații de reclame, publicații
educative, publicații imprimate, publicații
imprimate în domeniul calculatoarelor, publicații
periodice, publicații periodice tipărite, publicații
periodice tipărite în domeniul teatrului, publicații
periodice tipărite în domeniul turismului,
publicații periodice tipărite în domeniul artelor
figurative, publicații periodice tipărite în
domeniul dansului, publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor, publicații promoționale,
rapoarte de cercetare tipărite, rapoarte
tipărite, rapoarte tipărite privind consumatorii,
rapoarte în domeniul juridic, reclame tipărite,
registre de evidență a cupoanelor, reproduceri
artistice imprimate, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri color, reproduceri de artă grafică,
reproduceri fotografice, reproduceri grafice,
reviste bulevardiere cu desene, reviste ca
suplimente la ziare, reviste care conțin jocuri
video și pe calculator, reviste cu programul
tv, reviste de benzi desenate, reviste de
calculatoare, reviste de călătorii, reviste de
muzică, reviste de strategie pentru jocuri video,
reviste distribuite în avioane, reviste generaliste,
reviste în domeniul jocurilor și jocurilor de noroc,
rețete tipărite comercializate ca o componentă
a ambalajelor de alimente, reviste (publicații
periodice), reviste juridice, reviste medicale,
reviste pentru fani, reviste profesionale, modele
de scriere (șabloane), scrisori de informare
(tipărite), stampe litografice, suporturi pentru
carnete de cecuri, suporturi pentru carnete
de notițe, tabele de scor, șabloane pentru
haine, tabele de scor pentru golf, tatuaje
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temporare, tatuaje temporare (decalcomanii),
tichete (bilete), tichete de intrare tipărite pentru
evenimente, timbre, timbre comemorative,
timbre poștale comemorative, tipare de croitorie,
tipare de croitorie pentru desenat, tipare de
croitorie pentru schițe, tipare pentru croitorie,
tipare tipărite pentru croitorie, tipărituri, tipărituri
sub formă de imagini, pungi pentru cadouri,
etichete pentru cadouri, cutii din hârtie sau
carton pentru cadouri, ambalaj de cadouri,
ambalaje pentru cadouri, folie de împachetat
cadouri, cutii din carton pentru cadouri, ambalaje
din plastic pentru cadouri, paspartuuri pentru
fotografii sau tablouri, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, bibliorafturi (birotică), distribuitoare de
bandă adezivă (articole de papetărie), clipsuri
retractabile pentru suporturi pentru ecusoane cu
nume (articole de birou), clipsuri pentru suporturi
pentru ecusoane cu nume (articole de birou,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
pentru marcare, etuiuri pentru ștampile, fișiere,
organizatoare de birou, articole de papetărie,
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, materiale imprimate, folii
de plastic cu buzunărașe pentru păstrarea
chitanțelor, suporturi pentru dosare, suporturi
pentru cretă, suporturi pentru bani, suporturi
pentru markere, suporturi pentru șevalete,
suporturi pentru fotografii, suporturi de ștampile,
rame pentru fotografii, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, agende de birou,
agende de buzunar, ustensile de corectare
și ștergere, ustensile de scris și ștampilat,
teuri (desen), teuri pentru desen, trasatoare
de unghiuri (instrumente pentru desen), tăvițe
pentru instrumente de scris, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru calendare,
suporturi pentru blocnotes, suporturi pentru
benzi adezive, suporturi pentru agrafe, pioneze,
clipsuri, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi din plastic pentru ecusoane (articole de
birou), suporturi de ștampile pentru documente,
suporturi pentru capsatoare, suporturi pentru
carnețele, suporturi pentru cartele de scor pentru
golf, suporturi pentru cartonașe de baseball,
suporturi pentru corespondență, suporturi pentru
corespondeță.

───────

(210) M 2020 08676
(151) 30/11/2020
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC NR. 35,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HEMOROFIX

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
verde deschis

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

5. Preparate farmaceutice și medicale de uz
uman pentru hemoroizi și fisuri anale, substanțe
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
pentru hemoroizi și fisuri anale, suplimente
dietetice de uz uman pentru hemoroizi și fisuri
anale.

───────
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(210) M 2020 08677
(151) 01/12/2020
(732) ELOGISTICS CORPORATION

SRL, STR. TRAIAN NR. 68 A,
CAMERA 3, ETAJ 2, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) MAGOO-INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, SOS.
BUCURESTI-TARGOVISTE 11A,
SC. A, AP. 4, BUCURESTI, 013502,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ELOG

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.03; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3bb244, HEX #1d5542, HEX #50c043,
HEX #c6d526, HEX #074f2e), gri (HEX
#d7d7d7)

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

39. Transportul aerian, transportul cu barja,
transportul cu ambarcațiunile, închirierea de
mașini, transportul cu mașina, servicii de folosire
în comun a mașinii, organizarea de servicii de
transport de pasageri, pentru alte persoane,
prin intermediul unei aplicații online, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, cărăușie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), livrarea
bunurilor, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenție de
transport, transportul de mărfuri, transportul
protejat al bunurilor de valoare, tractarea,
transportul marin, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, transportul pe calea ferată,
închirierea vagoanelor de cale ferată, închirierea
vagonetelor de cale ferată, transportul fluvial,

brokeraj naval, operațiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informații cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu taxiul,
remorcare, transport, transportul și depozitarea
deșeurilor/transportul și depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite.

───────

(210) M 2020 08678
(151) 01/12/2020
(732) PRITAX INVEST SRL,

BULEVARDUL VICTORIEI NR. 22,
JUDEȚUL SIBIU
, SIBIU, 550122, SIBIU, ROMANIA

(540)

FAIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Pantone 728
C), negru, gri

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

43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri

───────
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(210) M 2020 08679
(151) 01/12/2020
(732) AGROSEL SRL, STR.

LAMINORISTILOR NR.268,
JUDEȚUL CLUJ, CAMPIA TURZII,
405100, CLUJ, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,
JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)
GRĂDINA

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

31. Puieţi şi seminţe pentru plantare.
───────

(210) M 2020 08680
(151) 01/12/2020
(732) AGROSEL SRL, STR.

LAMINORISTILOR NR.268,
JUDEȚUL CLUJ, CAMPIA TURZII,
CLUJ, ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,
JUDEȚUL CLUJ, DEJ, 405200,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Eden

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
372C, Pantone 2299C, Pantone
2296C), galben (Pantone 903C)

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

31. Puieţi şi seminţe pentru plantare.
───────


