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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08514 03/12/2020 MIRCEA-BOGDAN PETRE MACHINEMAN CHALLENGE

MORE THAN A RECORD

2 M 2020 08724 03/12/2020 ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A
BĂNCILOR

#DREPTUL LA BANKING

3 M 2020 08725 03/12/2020 S.C. BRAIN 4 STRATEGY S.R.L. GAINA CARE A NASCUT PUI
VII

4 M 2020 08726 03/12/2020 ALIN-NICOLAE POPESCU Dr. Alin Popescu Your well-being,
my priority.

5 M 2020 08728 03/12/2020 RETAIL GROUP COMPANY
SRL

konfi confort accesibil

6 M 2020 08729 03/12/2020 NOVUS CAPITAL SRL DETTRA

7 M 2020 08730 03/12/2020 S.C. RAPID GLOBAL
LOGISTICA S.R.L.

RAPID

8 M 2020 08731 03/12/2020 SELGROS CASH & CARRY SRL FABRIZIO DE MASSI

9 M 2020 08732 03/12/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL EXTRA MEDIA TRADE

10 M 2020 08733 03/12/2020 CENTRAL S.A. central SHOPPING CENTER

11 M 2020 08734 03/12/2020 SC SUPER FRESH SRL CODOBELC

12 M 2020 08735 03/12/2020 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR LOCALI:
PRODUS IN IASI

ASOCIATIA
PRODUCATORILOR LOCALI:
PRODUS IN IASI

13 M 2020 08737 03/12/2020 OTI GENERAL TRADING SRL Oti Green

14 M 2020 08738 03/12/2020 STAGER MED SRL CONURI DE URECHI AURIGEN

15 M 2020 08739 03/12/2020 B & L CONSTRUCT S.R.L. TURNATORIE CLOPOTE
BLOTOR

16 M 2020 08740 03/12/2020 B & L CONSTRUCT S.R.L. BLOTOR

17 M 2020 08741 03/12/2020 DISTILERIA MOV S.R.L. VEERA

18 M 2020 08742 03/12/2020 ELECTRICA FURNIZARE SA ELECTRICA 4IN1

19 M 2020 08743 03/12/2020 APETREI GHE. GHEORGHE
INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

Puterea Zimbrului

20 M 2020 08744 03/12/2020 TERMICAN SERGIU DRIFTANKER

21 M 2020 08745 03/12/2020 BEBE NOU ONLINE STORE
SRL

BebeNou

22 M 2020 08746 03/12/2020 LUCIAN ADOCHITEI FOTOMIX
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(210) M 2020 08514
(151) 03/12/2020
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL TUGULEA NR. 13, BL.
A5, SC. 3, ET. 3, AP. 48, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
OP 11, BUCURESTI, 022511,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MACHINEMAN CHALLENGE
MORE THAN A RECORD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.09; 27.05.10;
24.13.01; 29.01.12

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

clase:
16. Abțibilduri aplicate prin călcare, accesorii
(instrumente) pentru scriere, afișe din hârtie,
afişe publicitare tipărite, afișe tipărite din
hârtie, afișier din hârtie sau carton, albume,
albume cu autografe, albume cu postere,
albume de autocolante, albume foto şi albume
pentru colecţionari, albume fotografice, albume
pentru autografe, albume pentru colecţii, albume
pentru diferite evenimente, albume pentru
materiale autocolante, albume pentru monede,
almanahuri, ambalaj de carton, ambalaj din
plastic, hârtie de ambalaj, ambalaje pentru
cadouri, ambalaje pentru cărţi, ambalaje
pentru mâncare, ambalaje pentru monede,
anuare (publicaţii tipărite), arte vizuale tipărite,
articole de papetărie pentru birou, articole de

papetărie şi accesorii educative, articole pentru
birou (papetărie), articole serigrafiate, atlase,
autocolante (articole de papetărie), bannere
de afișaj fabricate din carton, benzi desenate,
bibliorafturi, bibliorafturi de prezentare, bilete,
blocnotes de birou, blocnotesuri, blocnotesuri
adezive, blocnotesuri illustrate, broșuri, buletine
de știri (materiale tipărite), buletine informative,
caiete, calendare, calendare de birou, calendare
cu foi detaşabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carnete cu informaţii, carnet cu invitaţii
detaşabile pentru petreceri, cărţi, cărți cu
artă grafică, cărți cu informaţii, cărţi cu
reţete culinare, cărţi de bucate, cărţi de
colorant, cărţi documentare, cărţi educative, cărţi
illustrate, cartonașe de colecţie, cartonaşe de
colecţionat din domeniul sporturilor, cartonaşe
illustrate, cataloage, certificate şi diplome
tipărite, clasoare pentru timbre, colaje, coperte
(coperţi) de reviste, coperte pentru caiete,
coperte pentru agende, coperte (papetărie),
coperte din piele pentru cărţi, coperţi de
carte, coperți de dosar, cutii din carton,
desene grafice, diplome de premiere tipărite,
diplome imprimate, dosare pentru documente
(papetărie), embleme tipărite (decalcomania),
embleme imprimate, enciclopedii: felicitări,
fluturaşi informative, fluturaşi publicitari,
fotografii, fotografii imprimate, jurnale, invitaţii,
materiale educative și didactice, meniuri
tipărite, monografii, pagini de albume de
fotografii, pagini din albume (pentru fotografii,
tăieturi din ziare), penare, pliante, pliante
informative tipărite, pliante tipărite, premii
imprimate, publicaţii educative, reclame tipărite,
reprezentări grafice: reproduceri fotografice,
reviste (publicaţii periodice), sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, ziare cotidiene, ziare,
tipărituri.
35. Administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru restaurant, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști,
administrare de afaceri, administrare de afaceri
pentru furnizorii de servicii independent,
administrare de certificări profesionale
(vocaționale), administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, administrarea afacerilor,
afișaj (panouri publicitare), afișare de anunţuri
publicitare pentru terți, servicii de agenții de
import-export, servicii de agenţii de publicitate,
asistenţă privind managementul afacerilor,
consultanţă în afaceri, consultanţă în domeniul
managementului afacerilor şi al marketingului,
crearea materialului publicitar, dezvoltare de
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campanii promoționale, dezvoltare de concepte
pentru economia afacerilor, dezvoltare de
concepţii de publicitate, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, dezvoltarea şi
implementarea de strategii de marketing pentru
alte personae, difuzare de anunţuri publicitare,
difuzare de anunţuri publicitare prin internet,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele de
comunicaţii online, difuzare de date privind
afacerile, difuzare de informaţii comerciale,
difuzare de informaţii de afaceri, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing şi publicitare,
difuzare de materiale publicitare online, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, difuzare
de materiale publicitare pentru terţi, printr-
o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broşuri şi
material tipărit), difuzarea publicităţii pe internet
pentru terți, distribuire de anunţuri publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de pliante publicitare, distribuirea de broşuri
promoționale, distribuție de produse în scopuri
publicitare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, evaluare de oportunităţi de afaceri,
furnizare de informaţii în domeniul organizării
timpului, furnizare de spaţii publicitare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
furnizarea de spaţiu pe pagini web pentru
promovare de produse şi servicii, furnizarea
de spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, gestiunea afacerilor de
comerţ cu amănuntul pentru terţi, încheierea de
contracte de cumpărare şi vânzare de mărfuri,
închiriere de material publicitar, închiriere de
orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
de afişare (panouri publicitare), închiriere de
panouri în scopuri publicitare, închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de spaţii
publicitare, închiriere de spaţiu publicitar online,
închirieri de spaţiu publicitar, intermediere de
afaceri comerciale pentru terţi, intermediere
de contracte (pentru terți), intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse
şi servicii, pentru alte persoane, intermediere de
contracte de publicitate pentru alte personae,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea şi vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermedierea contractelor de cumpărare şi
vânzare pentru terți, management de afaceri
comerciale, management de afaceri cu privire

la cluburi sportive, managementul afacerilor
sportivilor, management promoţional pentru
personalităţi sportive, managementul instalaţiilor
sportive (pentru terţi), marketing destinat
unui anumit scop, obţinere de contracte de
vânzare de produse, pentru alte persoane,
obţinere de contracte pentru achiziţia şi
vânzarea de produse şi servicii, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoționale şi publicitare,
organizare de expuneri în scop de afaceri,
organizare de întâlniri de afaceri, organizare de
lansări de produse, organizare de licitaţii pe
internet, organizare de licitaţii virtuale interactive,
organizare de prezentări comerciale, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terţi, organizare şi
coordonare de întâlniri de afaceri, organizare şi
plasare de reclame, organizare şi realizare de
evenimente promoționale, pregătire de material
promotionale şi de comercializare pentru terţi,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, producţie de clipuri publicitare,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producţie de emisiuni de teleshopping, producţie
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producţie de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producţie de înregistrări de sunet
în scopuri publicitare, producţie de înregistrări
video în scopuri de marketing, producţie de
înregistrări video în scopuri publicitare, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
producţie de material publicitar visual, producţie
de materiale publicitare, producţie de publicitate
televizata și radiofonică, producţie de reclame
cinematografice, producţie de reclame radio,
promovare de competiţii şi evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse şi servicii ale terților prin
intermediul anunţurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia
produsele şi serviciile cu competiţii sportive,
promovarea produselor şi serviciilor prin
sponsorizare, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
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publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicarea de
broşuri publicitare, publicitate, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
şi călătoriilor, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate on-line
într-o reţea informatizată, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terţi
pe internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondenţă, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afişare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate radio şi de
televiziune, publicitate radiofonică, publicitate şi
marketing, publicitate şi reclamă, publicitate şi
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poştei, publicitate televizată, publicitate, inclusiv
promovare de produse şi servicii ale terţilor prin
sponsorizare şi contracte de licenţă referitoare la
evenimente sportive internaţionale, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
publicitate, publicitate pentru produsele altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianţi, promovarea produselor
şi serviciilor altor personae prin posibilitatea
sponsorilor, realizare de anunţuri publicitare
pentru terţi, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, redactare de scenarii pentru
scopuri publicitare, servicii de agenţie de
marketing, servicii de agenţie de publicitate,
servicii de agenţie pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de agenţie
pentru promovarea personalităţilor sportive,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
consultanta în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, publicitate pentru produsele altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vadă şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, servicii de comenzi
online, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru promovarea comerţului
electronic, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate prin afişarea
de reclame pe baloane, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin bloguri, servicii

de publicitate şi de promovare de vânzări,
servicii de publicitate şi marketing online,
servicii de publicitate şi marketing, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persone prin
posibilitatea sponsorilor de a-şi asocia produsele
şi serviciile cu activităţi sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondenţă în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi de recreere, administrare (organizare)
de competiţii, angajarea de personalităţi sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanţă),
antrenamente sportive, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, arbitraj sportiv, ateliere
organizate în scopuri educative, cluburi de
agrement cu instalaţii sportive, coaching sportiv,
organizarea de competiţii sportive, consultanţă
privind organizarea de
competiţii culinare, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de ateliere educative în
domeniul afacerilor, coordonare de evenimente
culturale,
coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, coordonare
de evenimente sportive electronice în direct,
coordonare de
evenimente sportive în direct, cursuri de
pregătire în activităţi sportive, difuzare de
materiale educative, divertisment furnizat în
timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, educaţie, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, educaţie în domeniul
conştientizării necesităţii de mişcare, elaborare
de
manuale educative, exploatare de locaţii
sportive, exploatarea instalaţiilor sportive,
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filmarea de microfilme pentru terţi, fotografii
aeriene, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de demonstraţii
educative, furnizare de informaţii despre activităţi
sportive, furnizare de informaţii legate de
sportivi, furnizare de instalaţii pentru activităţi
sportive de recreere, furnizare de instalaţii pentru
evenimente sportive, furnizare de instalaţii
pentru evenimente sportive, competiții sportive
şi de atletism şi programe de decernare de
premii, furnizare de instalaţii pentru turnee
sportive, furnizare de instalaţii sportive de
antrenament, furnizare de instalaţii sportive,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la faţa locului, furnizarea de informaţii
legate de evenimente sportive, furnizarea de
instalaţii pentru activităţi de recreere în aer liber,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament şi instalaţii
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, închiriere de instalaţii
sportive, informaţii cu privire la educaţia
sportivă, înregistrări pe benzi video (filmare),
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activităţi sportive pentru
tabere de vară, organizare de activităţi sportive
sau competiții, organizare de activităţi sportive
și competiţii sportive, organizare de competiții,
organizare de competiţii artistice, organizare de
competiţii educative, organizare de competiții
în scopul instruirii, organizare de competiții
în scopuri recreative, organizare de competiții
pentru divertisment, organizare de competiții
referitoare la vehicule cu motor, organizare
de competiții şi ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiţii şi evenimente
sportive, organizare de competiții sportive şi
evenimente, organizare de competiții sub formă
de curse, organizare de conferinţe cu scopuri
educative, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de congrese şi
de conferinţe în scopuri culturale şi educative,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente şi competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente sportive, competiții și turnee
sportive, organizare de festivaluri în scopuri
educative, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, organizare de jocuri și competiții,
organizare de prezentări cu scopuri educative,
organizare de seminarii educative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de

simpozioane referitoare la educaţie, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole în direct, organizare de spectacole
în scopuri educative, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole,
organizare de turnee sportive.
41. Organizare și conducere de conferințe
educative, organizare și coordonare de
competiții sportive, organizare și coordonare
de competiții, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și realizare de
spectacole aviatice, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de competiții în scopuri culturale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de
competiții, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de concursuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
aeriene, organizarea de spectacole aviatice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea turneelor sportive, prezentări de
filme în scopuri educative, producția de
spectacole în direct, producție de evenimente
sportive, producție de evenimente sportive
pentru filme, producție de evenimente sportive
pentru radio, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de evenimente
sportive, producție de filme în scopuri educative,
producție de înregistrări educative audio și video,
producție de programe educative de televiziune,
producție de spectacole și filme, producție de
spectacole, publicare de afișe, publicare de
cărți educative, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale educative,
publicare de materiale educative tipărite,
publicare de texte educative, punere la dispoziție
de instalații pentru cluburi sportive, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare
de expoziții cu scopuri educative, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, seminarii educative, servicii culturale,
servicii de antrenament pentru activități sportive,
servicii de consultanță în domeniul competițiilor
culinare, servicii de consultanta referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private
(country club), servicii de divertisment sub
forma de evenimente sportive, servicii de
educație furnizate prin televiziune, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
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educație sportivă, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de filmări aeriene, servicii
de furnizare de informații privind rezultate
sportive, servicii de pariuri sportive online,
servicii de prezentare în scopuri educative,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente sportive, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de spectacole în direct, servicii din domeniul
pădurilor sportive, servicii educative de tipul
cursurilor prin corespondență, servicii educative
în domeniul dieteticii, servicii educative în
domeniul medicine, servicii educative în
domeniul nutriției, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative în domeniul sportului,
servicii educative în domeniul tehnologiei
alimentelor, servicii educative în materie de
igienă, servicii educative în materie de tehnici
de meditație, servicii educative în materie
de yoga, servicii educative oferite de cluburi,
servicii educative pentru adulți, servicii educative
pentru menținerea condiției fizice, servicii
educative privind furnizarea de servicii specifice
restaurantelor, servicii educative și de instruire,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii furnizate de cluburi sportive, servicii
pentru parcuri sportive, servicii sportive, servicii
sportive și de fitness, turnee sportive.

───────

(210) M 2020 08724
(151) 03/12/2020
(732) ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A

BĂNCILOR, ALEEA NEGRU
VODĂ NR. 4-6, BL. C3, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

#DREPTUL LA BANKING

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.05; 26.04.01; 26.04.08;
26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (HEX #291034,
HEX #482e57, HEX #b793ce), verde
(HEX #42c8ad), alb, negru

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

35. Furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, îndrumări în
organizarea și conducerea afacerilor, dezvoltare
de concepte pentru economia afacerilor,
întocmire de prezentări audio și/sau vizuale
pentru afaceri, furnizare de informații on-line, de
afaceri și comerciale, furnizare de informații de
afaceri în domeniul mediilor sociale.
41. Difuzare de materiale educative, predare/
servicii educationale/servicii de instruire,
organizare de conferințe in domeniul dezvoltării
educației financiar- bancare, furnizarea de
tutoriale on line, furnizarea de instruire
on line, servicii educative pentru adulti in
domeniul finanțelor, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, informații in domeniul educației
financiar-bancare, furnizate on line dintr-o
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baza de date computerizata sau de pe
internet, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, servicii educative și de instruire
in domeniul fiscalității, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de cursuri
de instruire in domeniul finanțelor, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, difuzare de materiale educative.

───────

(210) M 2020 08725
(151) 03/12/2020
(732) S.C. BRAIN 4 STRATEGY S.R.L.,

INTRAREA NICOLAE IORGA
NR. 3, PARTER, AP. 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. SECUILOR NR. 12, BL.
35, SC. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GAINA CARE A
NASCUT PUI VII

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

35. Compilarea de informații în baze de date
computerizate, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, servicii de relații
media, sondaje de opinie, servicii de informații
competitive, administrarea de programe de
schimb cultural și educational.
41. Furnizarea de informații în materie de
educație media, dezvoltarea educației în
domeniul mass-media, pentru toate categoriile
sociale, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, organizare de conferințe în domeniul
dezvoltării educației media, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizarea
de campanii dedicate educației pentru media,
sprijinirea birourilor de educație pentru media
și difuzarea bunelor practici media, editare de

publicații, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de texte educative, servicii educative și
de instruire, în domeniul competenței mediatice,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicarea ghidurilor de instruire privind
competenta mediatică și competența digitală,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
coordonare de cursuri privind instruirea în
domeniul mass media, difuzare de materiale
educative.

───────

(210) M 2020 08726
(151) 03/12/2020
(732) ALIN-NICOLAE POPESCU, STR.

PLEVNEI NR. 44, JUD PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Dr. Alin Popescu Your
well-being, my priority.

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 02.01.23

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

clase:
16. Tipărituri, almanahuri, atlase, cărți,
formulare, reviste, manuale, ghiduri, buletine
informative, ziare, agende, publicații periodice,
publicații tipărite.
35. Publicitate, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
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(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, evaluări ale afacerilor, publicitate
directă prin poștă, distribuirea de eșantioane,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
sondaje de opinie, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii.
41. Educație, antrenare (instruire), organizarea
și susținerea colocviilor, conferințelor și
congreselor, cursuri prin corespondență, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informații
în domeniul educație, examinări referitoare la
educație, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărților.
44. Consiliere în domeniul sănătății, îngrijirea
sănătății, consiliere farmaceutică, servicii de
îngrijire la domiciliu, examinare medicală
(screening), servicii medicale , asistență
medicală, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2020 08728
(151) 03/12/2020
(732) RETAIL GROUP COMPANY SRL,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU
NR. 62/1, DURLESTI, CHISINAU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

konfi confort accesibil

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.17

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

25. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, difuzare
de materiale de reclamă, de marketing și
publicitare, servicii de publicitate și reclamă,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de comerț cu amănuntul
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prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 08729
(151) 03/12/2020
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STR.

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
NR. 122A, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
STR. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8, ETAJ 8,
BIROUL 1, CLADIREA AMERICA
HOUSE, BUCURESTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DETTRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.04.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
C), galben (Pantone yellow 2X), negru

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

7. Distribuitoare automate.
9. Aplicații software, imprimante pentru bilete,
distribuitoare automate de bilete, suporturi
de date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, aparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru

înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporţi de înregistrare
magnetici, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Bilete din hârtie sau carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi (materiale colante)
pentru papetărie sau menaj, materiale pentru
artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clișee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pentru uz uman.
35. Managementul afacerilor cu privire la artişti,
managementul afacerilor hoteliere, servicii
de relaţii media, servicii de promovare a
producătorilor muzicali şi artistici, interpreți
vocali sau instrumentiști, disk-jockey, publicitate,
inclusiv publicitate on-line, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoţionale, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, comerț cu amănuntul şi
cu ridicata online, strângerea la un loc,
în folosul terților, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, servicii care
sunt 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 poștă sau prin mijloace electronice
(de ex. site-uri web), organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, lucrări de birou, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
intermediere comercială.
36. Servicii de plăți cu portofel electronic,
procesarea plăților efectuate cu cardul, servicii
internaționale de comercializare și schimb de
mărfuri pentru terți, managementul financiar
al plăţilor/rambursărilor pentru terţi, servicii
monetare, servicii integrate de compensare
financiară, furnizarea unei monede virtuale
pentru utilizarea de către membrii unei
comunități online prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, servicii financiare,
și anume, furnizarea de servicii de transfer
electronic și tranzacționare pentru o monedă
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virtuală, servicii de asigurare, brokeraj de
asigurare, servicii bancare, sponsorizare
financiară, servicii de strângere de fonduri
caritabile, servicii de card de credit, facilități
financiare, bancare, de economii, de plăți și
de credit on-line, servicii bancare la domiciliu
și servicii bancare prin internet, servicii de
consiliere, consultanță și informații referitoare la
serviciile menționate anterior, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii, transmiterea de fișiere
digitale şi e-mail, transmisie de podcasturi,
producție de programe radio și tv, difuzare
de muzică, transmitere de fișiere digitale
prin mijloace de telecomunicații, furnizarea
accesului la pagini web cu muzică digitală
de pe internet, transmisie video la cerere,
difuzarea de programe radio-tv (programe şi
generice radiotv), schimb electronic de mesaje
prin spaţii de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, comunicare prin bloguri online,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, servicii de teleconferinţe
și videoconferințe, flux continuu (streaming) de
date.
39. Furnizarea unei baze de date computerizate
on-line în domeniul informațiilor referitoare la
transporturi şi călătorii, servicii de rezervare
de bilete de avion, asigurarea şi facilitarea
accesului la un site web care conţine o listă de
societăţi ce oferă informaţii cu privire la călătorii,
destinaţii de călătorie şi obiective turistice locale
interesante şi atractive, furnizarea de informații
ale furnizorilor despre serviciile de călătorie,
destinații de călătorie și atracții locale printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
transport pentru excursii turistice, ambalarea şi
depozitarea mărfurilor, servicii de transport al
persoanelor sau bunurilor dintr-un loc în altul.
41. Servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), servicii de club (divertisment sau
educaţie), furnizarea de informaţii în domeniul
educaţie, organizare de spectacole (inclusiv
cu circuit închis), servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, producţie de muzică,
producţie de videoclip-uri muzicale, producţie
de înregistrări muzicale, servicii de editare
şi înregistrare de muzică, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, spectacole
de muzică în direct, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentaţii
de muzică live, organizare de evenimente
muzicale, inclusiv cu circuit închis, publicare
de afişe şi reportaje (servicii prestate de

reporteri), rezervare de bilete la concerte,
servicii ale agențiilor de bilete (divertisment),
academii (educație), organizarea şi susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii de
discotecă, servicii de amuzament și divertisment,
organizarea de baluri, furnizarea facilităților
de recreere, organizarea şi susținerea de
seminarii, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de
competiții sportive, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire.
43. Servicii oferite de restaurante de tip
popup, restaurante mobile, restaurante street-
food, ¸restaurante şi baruri pentru servit
cafea, snack-baruri, asigurarea de hrană
și băuturi (alimentație publică), servicii de
cazare temporară, furnizarea de facilităţi pentru
camping, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru
turiști, în special prin agenții de turism sau
brokeri.
45. Servicii furnizate persoanelor fizice legate
de evenimentele sociale, servicii de investigații
și supraveghere referitoare la siguranța fizică a
persoanelor și la securitatea bunurilor materiale.

───────

(210) M 2020 08730
(151) 03/12/2020
(732) S.C. RAPID GLOBAL LOGISTICA

S.R.L., STR. STIRBEI VODA
NR. 150, BL. 26C, AP. 21, ET. 6,
SECTOR 1 , BUCURESTI, 010121,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RAPID

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

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone Red
032 C), gri (Pantone 7543 C)

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

39. Transport, transport rutier, transport terestru,
transport aerian, transport maritim.
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───────

(210) M 2020 08731
(151) 03/12/2020
(732) SELGROS CASH & CARRY SRL,

CALEA BUCURESTI NR. 231, JUD.
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

FABRIZIO DE MASSI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.01

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje și genți de transport,
serviete, serviete diplomat, genți, genți de
voiaj, genți de mână, genți pentru plajă,
genți pentru sporturi, etuiuri pentru cărți de
vizită, huse de îmbrăcăminte pentru călătorie,
etichete de bagaje, sacoșe pentru cumpărături,
sacoșe pentru cumpărături cu roți, portofele,
poșete, rucsacuri, rucsacuri rigide, ghiozdane
școlare, geamantane, geamantane cu roți,
valize, umbrele de ploaie și de soare.

───────

(210) M 2020 08732
(151) 03/12/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

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

(540)

EXTRA MEDIA TRADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale.

───────
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(210) M 2020 08733
(151) 03/12/2020
(732) CENTRAL S.A., STR. REGELE

FERDINAND, NR. 22-26, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

central SHOPPING CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate și marketing, lucrări de birou,
administrarea afacerilor.
36. Închirierea birourilor (bunuri imobiliare),
închrierea bunurilor imobiliare, închirierea
spațiilor comerciale, închirierea birourilor pentru
conlucrare.

───────

(210) M 2020 08734
(151) 03/12/2020
(732) SC SUPER FRESH SRL, P-TA

VICTORIEI NR.21, AP. 1, JUD.
MURES, TARGU MURES, 540029,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CODOBELC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.11.07

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

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
aripioare de pui, alimente gătite, constând
în totalitate sau în cea mai mare parte din
carne, bisque, brioșe cu ouă, bucățele de piept
de pui pane [nuggets], bucăți de carne de
pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
bulgogi [fel de mâncare coreeană din carne de
vită], carne de vită preparată, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
guacamole (sos de avocado), guacamole
(avocado pasat), mâncăruri gătite care conțin
în principal carne de pui, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, mâncăruri
gătite și congelate constând în principal din
legume, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
obținute din carne de pui (care conțin în principal
carne de pui), mâncăruri preparate pe bază de
carne, omlete, salate aperitiv, salate cu carne
de pasăre, salate de cartofi, salate de legume,
salate pe bază de cartofi, salate preparate,
salată caesar, sarmale în foi de viță, supe,
supă de tăieței, supă gata-preparată, supă
groasă, supă semipreparată, tocane (alimente),
tocană de vită, tocăni, ouă și produse din
ouă, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
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grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi, carne
prăjită de pui, carne preparată, produse din
carne sub formă de hamburgeri, cremă de
fructe, cartofi umpluți, chili con carne (tocană de
ardei iute și carne), mâncare gătită constând în
principal din carne de pui prăjită fâșii și pastă
de ardei iute fermentat (dak-galbi), mâncare
gătită constând în principal din carne de pui și
ginseng (samgyetang), mâncare gătită constând
în principal din carne de vită prăjită fâșii și
sos de soia fermentat (sogalbi), mâncare gătită
constând în principal din legume fermentate,
carne de porc și tofu (kimchi-jjigae), fiertură
(supe), frittata (omletă italiană), galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), chicharron (șorici
de porc prăjit), gogoși cu brânză proaspătă de
vaci, mâncare gătită constând în principal din
pastă de soia și tofu (doenjang-jjigae), mâncare
gătită constând în principal dintr-o pastă
de soia consistentă și tofu (cheonggukjang-
jjigae), mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri preparate care conțin în
principal carne de rață, mâncăruri preparate
constând în principal din carne, pui la grătar
(yakitori), pârjoale din carne, ragut (tocăniță cu
carne), tocană cu curry semipreparată.

───────

(210) M 2020 08735
(151) 03/12/2020
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

LOCALI: PRODUS IN IASI, BD.
CAROL I, NR. 27, BIROUL NR. 5,
ET. 1, JUDETUL IASI, IASI, 700507,
IAȘI, ROMANIA

(540)
ASOCIATIA

PRODUCATORILOR
LOCALI: PRODUS IN IASI

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, meleasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 08737
(151) 03/12/2020
(732) OTI GENERAL TRADING SRL, BD.

TH. PALLADY NR. 51, CLADIRE
CENTRU DE CALCUL, ET. 1, CAM.
105-112, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Oti Green

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
Hexachrome Green C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
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6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2020 08738
(151) 03/12/2020
(732) STAGER MED SRL, DRUMUL

BACRIULUI NR. 44C, AP. 12,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA CHIAJNA,
SAT ROŞU, ILFOV, ROMANIA

(540)
CONURI DE

URECHI AURIGEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi alte preparate
pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 08739
(151) 03/12/2020
(732) B & L CONSTRUCT S.R.L., STR.

MOGOȘEȘTI NR.455, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SATULUNG,
437270, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

TURNATORIE
CLOPOTE BLOTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Statui și obiecte de artă din metale comune,
articole de fierărie, structuri și construcții
metalice transportabile.

───────
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(210) M 2020 08740
(151) 03/12/2020
(732) B & L CONSTRUCT S.R.L., STR.

MOGOȘEȘTI NR.455, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, SATULUNG,
437270, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BLOTOR

(531) Clasificare Viena:
22.03.05; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Statui și obiecte de artă din metale comune,
articole de fierărie, structuri și construcții
metalice transportabile.

───────

(210) M 2020 08741
(151) 03/12/2020
(732) DISTILERIA MOV S.R.L.,

C1, NR. CADASTRAL 60463,
CAMERA 1, SAT STORNEȘTI,
JUD.IASI, COMUNA SINEȘTI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)
VEERA

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

3.  Uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
vegetale, aromatizanți (uleiuri esențiale) uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale aromatizate,
arome alimentare (uleiuri esențiale), uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, arome pentru băuturi (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale și extracte aromatice,
uleiuri esențiale pentru uz casnic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
produse aromatizante pentru alimente, sub
formă de uleiuri esențiale.
30. Siropuri aromatizate (îndulcitor natural),
siropuri pentru alimente (îndulcitor natural),
siropuri (îndulcitor) și melasă, ceai, ceaiuri de
fructe, ceai din fructe (nu pentru uz medical),
ceaiuri cu aromă de fructe (nu medicinale),
băuturi pe bază de ceai cu aromă de fructe,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceaiuri din plante, altele decât cele
de uz medicinal.
32. Siropuri pentru băuturi, siropuri de fructe,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de
fructe.

───────
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(210) M 2020 08742
(151) 03/12/2020
(732) ELECTRICA FURNIZARE SA,

ȘOS. ȘTEFAN CEL MARE NR.
1A, PARTER PARȚIAL, ET.
1,2 ȘI 3 PARȚIAL, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELECTRICA 4IN1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 27.07.11

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

4. Combustibili şi surse de iluminat, combustibil
gazos, gaz de sondă, gaz natural, gaze
utilizate la gătit, gaze utilizate la încălzire,
amestecuri de gaze, energie electrică, energie
electrică din energie solară, energie electrică
din energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
oferirea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, facturare,
marketing, publicitate directă prin poştă,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicarea de texte
publicitare, publicitate radio, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate
prin bannere, publicitate prin corespondenţă,
publicitate promoţională desfăşurată prin telefon,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate prin intermediul reţelelor de telefonie
mobile, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate şi reclama, publicitate
şi marketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, agenţii de colectare
a plăţilor pentru furnizarea de energie electrică,
agenţii de colectare a plăţilor pentru furnizarea

de gaze, agenţii pentru colectarea plăţilor la
utilităţi de gaze sau de energie electrică,
asigurare privind bunurile personale, asigurarea
bunurilor din locuinţă, asigurarea bunurilor în
timpul tranzitului, servicii de asigurare împotriva
furtului bunurilor personale, servicii de asigurare
referitoare la bunuri aflate în tranzit.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
si reparaţii, reparaţii de aparate electronice,
reparaţii de dispozitive electrice, reparaţii şi
întreţinere de clădiri, servicii de reparaţii pentru
boilere, întreţinere şi reparaţii pentru arzătoare,
instalare şi reparaţii de cuptoare, instalare
şi reparaţii de aparate electrice, întreţinere
sau reparaţii de încălzitoare de apă pe gaz,
reparaţii sau întreţinere de maşini şi aparate
de distribuţie sau control al energiei electrice,
service de urgenţă la instalaţiile de furnizare
a gazului, lucrări de instalaţii sanitare, lucrări
de instalaţii termice, instalarea echipamentelor,
lucrări privind acoperişurile, diverse servicii
de reparaţii, de exemplu, cele din domeniul
electricităţii, hardware pentru computere,
mobilierului, instrumentelor, uneltelor, servicii
de tâmplărie, servicii de electricieni, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor
de aer condiţionat, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, renovarea
instalaţiei electrice, servicii de instalaţii electrice,
reparare şi întreţinere de instalaţii pentru gaz şi
electricitate.
39. Transport, furnizare şi distribuţie de energie
electrică, distribuţie de energie electrică,
furnizare şi distribuţie de gaz, servicii de
distribuţie de gaze, transport de gaze naturale.

───────
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(210) M 2020 08743
(151) 03/12/2020
(732) APETREI GHE. GHEORGHE

INTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STRADA MĂNĂSTIRII NUMĂRUL
648, COMUNA GRUMĂZEȘTI,
JUD. NEAMT, TOPLIȚA, 617238,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Puterea Zimbrului

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole pentru alimentația
umană.

───────

(210) M 2020 08744
(151) 03/12/2020
(732) TERMICAN SERGIU, STR.

NADEJDA RUSSO NR.2, AP.25,
CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR. 4, SC.D, AP.3, JUD
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DRIFTANKER

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, materiale de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, arcuri, articole de ambalat, de învelit
și de balotat, din metal, articole de fierărie,
bolţuri de blocare, buloane și brățări metalice,
butoane rotative metalice, bolţuri pentru cadrele
ferestrelor, cabluri, fire și lanțuri, din metal,
capace filetate metalice pentru sticle, chei
metalice, cleme metalice pentru cabluri şi
ţevi, cleme metalice pentru etanşarea pungilor,
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, containere, articole de transport
și ambalare din metal, coturi metalice pentru
ţevi, cuie, cuie spintecate din metal, cuplaje
metalice pentru lanţuri, crampoane, crampoane
metalice - cleme metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată -
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, cutii de valori și seifuri, din metal,
dibluri metalice, distribuitoare din metal, duze
metalice, duze metalice cu jet, elemente de
fixare metalice de perete, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, feronerie - articole
metalice , de mică dimensiune, fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte de
aer comprimat, fitinguri metalice pentru sicrie,
fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri metalice
pentru paturi, indicatoare și panouri de informare
și publicitare, din metal, închideri metalice pentru
containere, încuietori metalice, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
de sudură, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
materiale pentru căile ferate.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice. conducte rigide și
supape pentru acestea, nemetalice, dibluri
nemetalice pentru construcții, indicatoare
și panouri de informare și publicitare
nemetalice, lemn și lemn artificial, materiale de
construcţii, nemetalice, materiale neprocesate
și semiprocesate incluse în această clasă, cu
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utilizare nespecificată, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, materiale
pentru căi ferate, nemetalice, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, piatră,
rocă, argilă și minerale, schele, structuri și
construcții nemetalice transportabile, smoală,
gudron, bitum și asfalt, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, ţevi de apă, nemetalice, ţevi de
presiune, nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, valve pentru ţevile de
apă, nemetalice sau din plastic.
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. adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu
din metal, butoaie și putini, nu din metal,
agăţători pentru genţi, nemetalice, agăţători
pentru haine -agăţători pentru îmbrăcăminte,
balamale, nemetalice, bolţuri, nemetalice, brăţări
de identificare, nemetalice, butoane rotative,
nemetalice, capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, capace de etanşare, nemetalice, capse
pentru sticle, nemetalice, capace pentru sticle,
nemetalice - dopuri pentru sticle, nemetalice,
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
cârlige pentru îmbrăcăminte, nemetalice, cârlige
de agăţat, nemetalice - cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, dopuri
de plută pentru sticle, cârlige pentru perdele,
cepuri, nemetalice, pentru butoaie - robinete
cu cep, nemetalice, pentru butoaie, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, clipsuri, nemetalice,
pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din plastic pentru
sigilarea pungilor, coșuri, nemetalice, cuie pentru
pantofi, nemetalice, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, sicrie și urne funerare, cutii
poștale cu picior (nu din metal), dispozitive
de închidere pentru recipiente (nemetalice),
dibluri, nemetalice - cepuri (ştifturi), nemetalice -
ştifturi (cepuri), nemetalice, dispozitive de fixare
nemetalice, dispozitive de fixare pentru țevi,
conectori și suporturi, nu din metal, dopuri,
nemetalice - cepuri, nemetalice, dopuri de plută,
dopuri (dibluri), nemetalice - elemente de fixare
de perete, nemetalice, dopuri, nu din sticlă,
metal sau cauciuc, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă - elemente despărţitoare
din lemn pentru mobilă, elemente pentru
fixarea ferestrelor, nemetalice, etichete din
plastic, elemente mobile (decoraţiuni), feronerie
nemetalică, fitinguri pentru ferestre, nemetalice,
fitinguri pentru sicrie, nemetalice, fitinguri de uşi,
nemetalice, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,

fitinguri pentru pat, nemetalice, galerii pentru
perdele, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, inele pentru perdele,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
încuietori și chei, nu din metal, jaluzele de
interior și accesorii pentru perdele și jaluzele
de interior, lăzi și palete, nu din metal,
manechine și manechini de croitorie, materiale
neprocesate și semiprocesate incluse în această
clasă, cu utilizare nespecificată, mânere de uşi,
nemetalice, mobilă și mobilier, nituri, nemetalice,
oglinzi (sticlă argintată), opritoare pentru uşi,
nu din metal sau din cauciuc, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, organizatoare
pentru bijuterii, mijloace de fixare pentru
cabluri, conectori și suporturi, nu din metal,
paturi, așternuturi, saltele și perne, perdele
decorative din mărgele, piuliţe, nemetalice,
rame, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, rotile
pentru pat, nemetalice, rotile pentru mobilă,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, suporturi
pentru sticle, şine pentru perdele, şuruburi,
nemetalice, ţăruşi pentru corturi, nemetalici,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
ventile, nu din metal, zăvoare de uşi, nemetalice.

───────

(210) M 2020 08745
(151) 03/12/2020
(732) BEBE NOU ONLINE STORE SRL,

STR. PANAIT CERNA 2 , M53,
SC.C, AP.67, BUCUREŞTI, 030992,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BebeNou

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

20. Paturi pentru copii.
25. Articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
încălțăminte pentru copii.

───────
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(210) M 2020 08746
(151) 03/12/2020
(732) LUCIAN ADOCHITEI, ŞOS.

OLTENITEI NR 81, BL.6, SC.
2, ET. 8, AP. 72, SECTOR
4 , BUCUREŞTI, 041302,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FOTOMIX

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

40. Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, imprimare de fotografii

───────


