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Cereri Mărci publicate în 20/08/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 05665 13/08/2020 JOKER HOUSE CLUB SRL JHC COURIER ALWAYS IN

MOTION

2 M 2020 05675 13/08/2020 YONGO DESIGN S.R.L. YONGO

3 M 2020 05676 13/08/2020 PUIU DUMITRU RAILEANU MAREA NEAGRA

4 M 2020 05677 13/08/2020 RADU COSTIN MARGA TRIDENT TRIATHLON TEAM

5 M 2020 05678 13/08/2020 SC AUDIO MEDIA INVEST SRL sysound

6 M 2020 05679 13/08/2020 SC. ECOGREEN CONSTRUCT
SRL

ECOGREEN preocupați de viitor

7 M 2020 05680 13/08/2020 DIGITAL GARDEN GLOBAL
NETWORK SRL

8 M 2020 05681 13/08/2020 UNDERWEAR PRODUCTION
SRL

NASTY POWER

9 M 2020 05682 13/08/2020 WEB ADVISER BOUTIQUE SRL Spiritual Box

10 M 2020 05683 13/08/2020 SC EXIMPROD GRUP SA EXIMPROD

11 M 2020 05684 13/08/2020 UNDERWEAR PRODUCTION
SRL

I.Nastase

12 M 2020 05685 13/08/2020 LUSH BEAUTY SRL LushBeauty

13 M 2020 05686 13/08/2020 MURAT DEMIRHAN DEKORAMA ROMÂNIA

14 M 2020 05687 13/08/2020 NIMET SRL NIMET

15 M 2020 05688 13/08/2020 NIMET SRL NiCro

16 M 2020 05689 13/08/2020 MARIUS SOFRON
MARIUS CHINA

ANU' 2000 EVENIMENT CU
MUZICA RETRO

17 M 2020 05690 13/08/2020 IONUT-COSMIN RUICAN MAINSTAGE PRODUCTION

18 M 2020 05691 13/08/2020 NIMET SRL NICASS

19 M 2020 05692 13/08/2020 PRO EKN SOFTWARE SRL HesyMed

20 M 2020 05693 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

elegant

21 M 2020 05694 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

KANN das Thermostat Ventil

22 M 2020 05695 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

radiatori in alluminio CALDERO
calore dell'anima

23 M 2020 05696 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

helis die grüne Energie
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 05697 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS

SRL
FILTRE PENTRU APĂ OXONE
FILTRI PER ACQUA

25 M 2020 05698 13/08/2020 SC BLACK SEA SUPPLIERS
SRL

H hänne Products for life. Your
Life!

26 M 2020 05699 13/08/2020 RCS & RDS SA TARA MEA

27 M 2020 05700 13/08/2020 DAB AUTO EXPERT SRL E eparts.ro Piese la superlativ

28 M 2020 05701 13/08/2020 FANCLOUD APP TV SRL fancloud

29 M 2020 05702 13/08/2020 LISNIC BARBER CLUB SRL LISNIC BARBERSHOP

30 M 2020 05703 13/08/2020 SC ORIGINAL TRADITION SRL ETAJ

31 M 2020 05704 13/08/2020 ASOCIATIA "SCOALA DE
TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR"

ORDINUL TERAPEUTILOR
PRACTICANTII IN TERAPII
COMPLEMENTARE-OTPTC

32 M 2020 05705 13/08/2020 TARABA PE NET SRL KNOCKER

33 M 2020 05706 13/08/2020 S.C. VIA VITICOLA S.R.L. CETATEA DIN SOARE

34 M 2020 05707 13/08/2020 DANIEL IONICA modinni

35 M 2020 05708 13/08/2020 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST

36 M 2020 05709 13/08/2020 ESCU FOOTWEAR DESIGN
SRL

DANUBE FOOTWEAR

37 M 2020 05710 13/08/2020 SC LUARA CENTER SRL Lym3Ro

38 M 2020 05711 13/08/2020 NSP LIFE SRL PERSPECTIVES CLUB

39 M 2020 05712 13/08/2020 HOLCIM (ROMANIA) SA Rollodur

40 M 2020 05713 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU ISPITESTII

41 M 2020 05714 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU COCHETARIA

42 M 2020 05715 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU DRAGOSOFIE

43 M 2020 05716 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU BONJURICA

44 M 2020 05717 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU HAZ MAȚUCHI

45 M 2020 05718 13/08/2020 SIMONA CATALINA CIHODARU NEGRETTE

46 M 2020 05719 13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. profi zilnic prețuri mici

47 M 2020 05720 13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

48 M 2020 05722 13/08/2020 PALARIA DADARLAT
SOCIETATE IN NUME
COLECTIV

1896 Pălăria DĂDÂRLAT

49 M 2020 05723 13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. vala VADUL LAPTELUI

50 M 2020 05724 13/08/2020 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. CODRU Imperium
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(210) M 2020 05665
(151) 13/08/2020
(732) JOKER HOUSE CLUB SRL, STR.

CASTANILOR NR. 34B, CAM. 2,
COMUNA SĂBĂRENI, JUDEŢUL
GIURGIU, SAT SĂBĂRENI,
GIURGIU, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVIŢA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075150

(540)

JHC COURIER
ALWAYS IN MOTION

(531) Clasificare Viena:
03.07.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete, distribuirea scrisorilor, expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de
corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă
sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
transportului de pachete pe cale

aeriană, organizarea transportului de pachete
pe cale maritimă, organizarea transportului de
pachete pe cale terestră, ridicare de documente,
ridicare de pachete, ridicare și livrare de
scrisori, servicii de colectare de colete, servicii
de curierat, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), servicii de curierat (mărfuri), servicii
de curierat aerian, servicii de curierat pentru
livrarea de colete, servicii de curierat pentru
livrarea de mărfuri, servicii de distribuire a
corespondenței, servicii de localizare și urmărire
de scrisori și colete, servicii de mesagerie
pentru mesaje, servicii de mesagerie pentru
scrisori, servicii de post-restant, servicii de
primire a coletelor, servicii poștale, transport
de colete, transport de colete în 24h, transport
de scrisori, transport prin curier, transportarea
peste noapte a scrisorilor pe cale aeriană,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe
cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri (servicii
de depozitare), logistică de transport.

───────

(210) M 2020 05675
(151) 13/08/2020
(732) YONGO DESIGN S.R.L., STR.

MARGARITARULUI NR. 39, SAT
OSTRATU, JUDETUL ILFOV,
COMUNA CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

YONGO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 15.09.10

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

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

20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
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cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
perne antirostogolire pentru bebeluşi, fotolii,
saltele pentru schimbarea bebeluşilor, agăţători
pentru genţi, nemetalice, coşuri de pâine
pentru brutari, bambus, perdele din bambus,
butoaie, nemetalice, coşuri, nemetalice, coşuri
pentru copii / leagăne, bare de sprijin
pentru căzi, nemetalice, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole
pentru pat, cu excepţia lenjeriei, paturi /
culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobile, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, tâmplărie artistică, saltele de
camping, suporturi pentru butoaie, nemetalice,
cercuri pentru butoaie, nemetalice, butoaie
din lemn pentru decantarea vinului, butoaie,
nemetalice, şezlonguri, comode, cutii pentru
jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri din
plastic pentru sigilarea pungilor, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, console, containere,
nemetalice (depozitare, transport), corali, dopuri
de plută pentru sticle, dopuri de plută, fildeş
vegetal, portmantouri, pătuţuri pentru copii,
tejghele (mese), huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textile, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,

galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi de
prezentare, divane, cuşti pentru câini, fitinguri
de uşi, nemetalice, mânere de uşi, nemetalice,
zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii de uşă,
nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobile,
dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi), nemetalice /
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobile,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, picioare
pentru mobile, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru dosare,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare
din lemn pentru mobile, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobile, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale /
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă) /
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
mobilă gonflabilă, organizatoare pentru bijuterii,
cuşti pentru animalele de gospodărie, panouri
de agăţat cheile, butoane rotative, nemetalice,
etichete din plastic, scări din lemn sau
plastic, zăvoare, nemetalice pupitre, picioare
pentru mobile, cutii de scrisori, nu din metal
sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi de
încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
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pentru vehicule încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, spumă de mare,
plăci de oglindă, oglinzi [lupe], scări mobile
pentru îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri,
elemente mobile (decoraţiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, landouri moses,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice / plăci de identificare, nemetalice,
cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare / căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare,, nemetalice /
plăcuţe de, înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri / suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice /
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice /
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile , rezervoare, nu din
metal şi nici din zidărie / bazine, nu din
metal şi nici din zidarie, nituri, nemetalice,
închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice,
capre de tăiat lemne, fierăstraie cu masă
(mobilă), mobilier şcolar, suporturi pentru ascuţit
ghearele, pentru pisici, ecrane de protecţie
pentru şeminee (mobilă), ecrane de protecţie
(mobilă), capace filetate, nemetalice, pentru
sticle, şuruburi, nemetalice, capace de etanşare,
nemetalice, scaune / bănci (scaune), scaune din
metal, rame de lemn pentru stupi, banchete,
scoici, rafturi pentru dulapurile de registratură,
rafturi pentru depozitare, unităţi de rafturi,
cuie pentru pantofi, nemetalice, flecuri pentru
pantofi, (nemetalice), vitrine (mobilă), scaune
de duş, bufeturi, plăci cu denumiri de firme
din lemn sau plastic, sticlă argintată (oglinzi),
jaluzele interioare lamelare, covoraşe de dormit /
saltele de dormit, canapele, inele despicate,
nemetalice, pentru chei, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, birouri de lucrat în picioare,

suporturi pentru maşinile de calculate, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, scaune cu
trepte, nemetalice, trepte (scări), nemetalice,
taburete, dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc,
saltele din paie, împletituri din paie, borduri
din paie, animale împăiate, păsări împăiate,
blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textile, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, dozatoare
de prosoape, fixe, nemetalice / dozatoare
de prosoape, nemetalice, fixe, suporturi
de prosoape (mobilă), paleţi de transport,
nemetalici, tăvi, nemetalice, cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de haine,
suporturi pentru lavoare (mobilă), împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, ambră
galbenă / chihlimbar.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textile,
covoraşe de intrare, învelitori de pardoseală,
protecţii pentru pardoseli, rezistente la foc,
pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică / saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe / preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textile,
învelitori de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe
pentru yoga.

───────
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(210) M 2020 05676
(151) 13/08/2020
(732) PUIU DUMITRU RAILEANU, STR.

BAZARULUI BL. GGN, SC. 4, ET. 1,
AP. 101, JUDETUL CONSTANTA,
COSTINESTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

MAREA NEAGRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.01

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2020 05677
(151) 13/08/2020
(732) RADU COSTIN MARGA, ALEEA

BRANDUSELOR NR. 3, BL. Z2, SC.
C, AP. 32, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
TRIDENT TRIATHLON TEAM

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

41. Servicii de educație oferite de un club sportiv.
───────

(210) M 2020 05678
(151) 13/08/2020
(732) SC AUDIO MEDIA INVEST SRL,

STR. NICHITA STĂNESCU NR.
20-22, JUD. CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

sysound

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01

(591) Culori revendicate:maro, ro;u,
portocaliu, galben, galben pal

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

41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, realizare de programe artistice și de
emisiuni audio vizuale, filmări și înregistrări video
și/sau audio, montaje de înregistrări video și
audio, producție de filme, închiriere de filme,
de aparatură și de accesorii cinematografice
sau audio / video, închiriere de filme, de
înregistrări audio sau video, organizare și
realizare de programe și/sau orice gen de
activități de educație, concursuri educative sau
de divertisment, exploatare de săli de cinema,
săli de jocuri, realizare de emisiuni (materiale
audio-video) cu destinație online, publicare
online.

───────
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(210) M 2020 05679
(151) 13/08/2020
(732) SC. ECOGREEN CONSTRUCT

SRL, INTRAREA ROZELOR NR.
3, CLADIREA C1, JUD. GIURGIU,
SAT ADUNATII COPACENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

ECOGREEN
preocupați de viitor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20

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

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor.

───────

(210) M 2020 05680
(151) 13/08/2020
(732) DIGITAL GARDEN GLOBAL

NETWORK SRL, STR. TRISTAN
TZARA 17, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300292, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 26.07.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#FCFAF1), alb (HEX #39A36F)

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

9. Aplicații software pentru web descărcabile
sau înregistrate, aplicații software pentru
telefoane mobile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
calculator descărcabil, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, afișaj (publicitate), afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, anunțuri clasificate, campanii de
marketing, marketing promoțional, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, administrarea afacerilor în domeniul
transportului și livrărilor, servicii de comenzi
online computerizate, închiriere de spațiu
publicitar online.
42. Actualizarea băncilor de memorie
pentru sisteme informatice, exploatare
de date, dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltare de sisteme
informatice, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, proiectare, creare și
programare de pagini web, dezvoltare de soluții
de aplicații software de calculator, furnizare de
motoare de căutăre în internet.

───────
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(210) M 2020 05681
(151) 13/08/2020
(732) UNDERWEAR PRODUCTION

SRL, STR. VASILE CIUREA, NR.
7, JUDEŢ SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

NASTY POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05682
(151) 13/08/2020
(732) WEB ADVISER BOUTIQUE

SRL, STR. CARPAŢI 18, AP.
2,, BUCUREŞTI, 012323,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Spiritual Box

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

3. Uleiuri esențiale amestecate.
4. Lumânări parfumate.
5. Cristale de uz terapeutic.
35. Publicitate și marketing.
41. Servicii educative în materie de dezvoltare
spirituală.

───────

(210) M 2020 05683
(151) 13/08/2020
(732) SC EXIMPROD GRUP SA, STR.

CPT. AV. MIRCEA T BADULESCU
NR. 3, JUDEŢ BUZĂU, BUZĂU,
120038, BUZĂU, ROMANIA

(540)
EXIMPROD

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

6. Produse metalice obţinute prin deformare
plastică şi metalurgia pulberilor permise de lege,
construcţii metalice transportabile, materiale
metalice pentru edificare și construcții, mici
articole de fierărie.
9. Aparate, echipamente şi materiale electrice,
aparate pentru distribuţie şi comandă electrică,
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, case de marcat,
dispozitive de calculat, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator.
11. Lămpi electrice şi echipamente (instalații)
de iluminat, aparate și instalații de iluminat, de
incălzit, de răcit, de producere a vaporilor, de
coacere, de uscare, de refrigerare, de ventilare,
de distribuire a apei și de uz sanitar.
35. Servicii de agenții de import-export,
servicii de comerţ cu amănuntul în magazine
nespecializate sau neefectuat în magazine,
alte tipuri de comerţ cu ridicata a produselor
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
a carburanţilor pentru autovehicule, servicii de
comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi
şi gazoşi şi al produselor derivate, activităţi de
intermediare de comerţ cu ridicata, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de comerţ
cu ridicata a bunurilor de consum, a maşinilor,
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echipamentelor şi furniturilor, a băuturilor, a
produselor alimentare, a fructelor şi legumelor,
a cărnii, a mezelurilor, a produselor lactate,
ouălelor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile, a
produselor din peşte, crustacee şi moluşte, a
zahărului, ciocolatei şi a produselor zaharoase,
publicitate, administrație comercială.
37. Lucrări de instalaţii, izolaţii şi instalări de
echipamente care dau funcţionalitate clădirilor
şi construcţiilor speciale, servicii de construcții,
servicii de instalare și de reparații, servicii de
construcții.
38. Servicii de telecomunicaţii.
39. Transportul şi distribuţia energiei electrice,
transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor.
40. Recuperarea deşeurilor şi resturilor
nemetalice reciclabile permise de lege,
tratament de materiale, filtrarea aerului și
tratarea apei, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
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
programelor de calculator.

───────

(210) M 2020 05684
(151) 13/08/2020
(732) UNDERWEAR PRODUCTION

SRL, STR. VASILE CIUREA, NR.
7, JUDEŢ SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

I.Nastase

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05685
(151) 13/08/2020
(732) LUSH BEAUTY SRL, STR.

MINERVA, NR. 6, BIROUL 9,
SCARA D, AP. 2, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

LushBeauty

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Produse de toaletă nemedicinale, gene false,
adezivi pentru gene false.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare privind
vânzarea de bunuri, servicii de vânzare cu
ridicata şi amănuntul în legătură cu produse
toaletă nemedicinale, gene false, adezivi pentru
gene false, servicii de vânzare cu ridicata
şi amănuntul în legătură cu pensule de uz
cosmetic, pensule pentru contur de ochi.
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───────

(210) M 2020 05686
(151) 13/08/2020
(732) MURAT DEMIRHAN, STR.

VICTORIEI NR. 26, JUDEŢ ILFOV,
COMUNA DOBROEŞTI, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DEKORAMA ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05687
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, STR. TÂRGULUI

NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

NIMET

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru constructii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
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dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom,
nichelare, nichelarea dură a suprafețelor
metalice.

───────

(210) M 2020 05688
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, STR. TÂRGULUI

NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)
NiCro

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

6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
oţel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, oțeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom,
nichelare, nichelarea dură a suprafețelor
metalice.

───────

(210) M 2020 05689
(151) 13/08/2020
(732) MARIUS SOFRON, STR.

CIRESULUI NR. 8, COM. TUNARI,
JUD. ILFOV, SAT TUNARI, ILFOV,
ROMANIA
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANU' 2000 EVENIMENT
CU MUZICA RETRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.17;
29.01.14; 26.01.17; 26.01.18; 26.11.12;
16.01.16

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
mov, roşu

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2020 05690
(151) 13/08/2020
(732) IONUT-COSMIN RUICAN, BD.

MIHAI VITEAZU NR. 19, BL.
B4, SC. A, ET. 10, AP. 42, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

MAINSTAGE PRODUCTION

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.09

(591) Culori revendicate:roz (HEX #E71D73),
mov (HEX #951B81), albastru (HEX
#36A9E1)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05691
(151) 13/08/2020
(732) NIMET SRL, STR. TÂRGULUI

NR. 103, SAT LAZURI, JUD.
DÂMBOVIȚA, COMUNA
COMISANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)
NICASS

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

6. Construcţii metalice, materiale de construcţii
din metal şi elemente din metal, componente
metalice prefabricate pentru construcţii, cadre de
otel pentru construcţii, panouri din metal, piese
metalice de racord (pentru construcţii), structuri
şi construcţii metalice transportabile, suporturi
metalice, ţevi, tije, tuburi, furtunuri şi garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
unităţi modulare pentru construcţii din metal, oțel,
oțel placat, materiale neprocesate sau semi-
procesate din metal, cu utilizare nespecificată,
oțel sub formă de bobine, table din oțel acoperite
cu zinc (galvanizate), foi de oțel pentru caroserii
de automobile, oțel sub formă de plăci, o țeluri
sub formă de tambure, aliaje de oțel, oțel brut sau
semifabricat, piese turnate din oțel sub formă de
foi, tije, bare și lingouri în formă de prismă, aliaje
din oțel brut sau semifabricat.
40. Tratamente de materiale, cromarea
obiectelor metalice, cromarea dură și nichelarea
dură a suprafețelor metalice, învelirea cilindrilor
cu placă de crom,
nichelare, nichelarea dură a suprafețelor
metalice.

───────
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(210) M 2020 05692
(151) 13/08/2020
(732) PRO EKN SOFTWARE SRL,

STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR.
25, CAMERA 4, JUD. SALAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)
HesyMed

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

9. Aplicații software pentru web descărcabile
sau înregistrate, aplicații software descărcabile
sau înregistrate, software pentru intranet,
software pentru extranet, software pentru
gestiunea documentelor, software pentru
automatizarea documentelor, software pentru
comunicarea de date, software de gestiune a
datelor, software pentru flux de lucru, software
pentru managementul relaț iilor cu clienții (CRM),
software care permite funizarea de informații
prin internet, software de calculator care permite
schimb de informații, software de calculator în
legătură cu domeniul medical.
42. Software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2020 05693
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

elegant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.04;
26.01.12

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de încălzire, radiatoare electrice cu convecţie
pe bază de gaz, radiatoare electrice (altele
decât cele pentru motoare), radiatoare pentru
sisteme de încălzire centrală, radiatoare pentru
instalaţii de încălzire centrală, radiatoare cu
abur pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
electrice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare cu
acumulare de căldură, radiatoare electrice cu
convecţie, radiatoare electrice pentru încălzire,
radiatoare de încălzire centrală, supape (piese
pentru radiatoare), supape termostatice pentru
radiatoare, radiatoare de uz casnic, capace
filetate de radiatoare, radiatoare cu ulei,
radiatoare cu convecţie, radiatoare electrice
portabile, radiatoare electrice, convectoare
(radiatoare), radiatoare demontabile, radiatoare
(încălzire), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de răcire, radiatoare cu infraroşu, radiatoare
de uz industrial folosite pentru climatizare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele de
răcire, sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe cu gaz (radiatoare
pentru încăperi, de uz casnic), comutatoare
de temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, comutatoare termosensibile
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, valve de control termostatice
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
regulatoare automate de temperatură pentru
radiatoarele de încălzire centrale, supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, supape termice de control folosite
la radiatoare de încălzire centrală, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite
la radiatoare de încălzire centrală, aparate
de reglare a temperaturii (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), radiatoare cilindrice cu convecţie,
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dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire
centrală, aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate cu senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conţin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conţin discuri bi-metal,
radiatoare electrice pentru vehicule, radiatoare
cu ultraviolete, altele decât cele pentru motoare,
radiatoare pentru căzi cu hidromasaj, radiatoare
cu convecţie, radiatoare cu ulei, radiatoare plate
pentru instalaţiile încălzire centrală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de
instalaţii şi reparaţii, extracţii miniere, forare
pentru petrolşi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.

39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.

───────

(210) M 2020 05694
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

KANN das Thermostat Ventil

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 26.11.12

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a
apei şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare
şi de baie şi accesorii pentru instalaţii,
robinete pentru alimentare cu apă, robinete
monocomandă pentru chiuvete, robinete pentru
montarea conductelor, robinete cu două rozete,
robinete (accesorii pentru instalaţii), ventile de
amestec (robinete), robinete pentru instalaţii
sanitare, robinete acţionate fără atingere,
pulverizatoare pentru robinete, aeratoare pentru
robinete, robinete pentru lavoare, robinete
pentru baie, robinete de duş, robinete de
apă, robineţi de apă, robinete de canalizare,
robinete pentru ţevi: robinete pentru conducte,
robinete pentru bideuri, mânere de robinete,
robinete automate, vane (robinete), robinete
de combinare (robinete), robinete, robineţi,
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robinete de amestec pentru chiuvete, picurător
pentru robinete de spa, robineţi pentru conducte
de apă, robinete de apă controlate electric,
robineţi de distribuţie a apei, robinete pentru
reglarea fluxului de apă, robinete simple pentru
chiuvete de baie, dispozitive de evacuare a
apei (robinete), robinete de golire (accesorii
pentru instalaţii), robinete pentru controlarea
fluxului de apă, ventile de amestec (robinete)
pentru chiuvete, supape (robinete), componente
ale instalaţiilor sanitare, robineţi pentru baie,
montaţi in perete, robineţi pentru chiuvete,
montaţi in perete, robineţi pentru lavoare, montaţi
în perete, robineţi pentru bideuri, montaţi în
perete, robinete pentru instalaţii de alimentare
cu apă, supape de control al apei pentru
robinete, inele de etanşare pentru robinete de
apă, aeratoare pentru robinete (accesorii pentru
instalaţii sanitare), robinete de amestecare
pentru conducte de apă, robinete cu bilă
pentru rezervoarele de WC, robinete cu funcţie
de economisire a apei, acoperiri protectoare
de robinete de cadă pentru copii, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
robinete de apă sub formă de parţi de instalaţii
de alimentare cu apă, robinete de apă sub
formă de parţi de instalaţii sanitare, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, pulverizatoare cu acţionare manuală
folosite la robinetele de baie, aeratoare cu
funcţie de economisire a apei pentru robinete,
robinete de mixare pentru reglarea manuală
a temperaturii apei, supape (robinete), care
constituie componente ale instalaţiilor sanitare,
duze anti-stropire pentru robinete, robinete
pentru ţevile de apă şi robineţi pentru ţevile de
apă, robinete pentru ţevi şi conducte şi robineţi
pentru ţevi şi conducte.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi

cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.

───────

(210) M 2020 05695
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

radiatori in alluminio
CALDERO calore dell'anima

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.17;
26.11.12

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

clase:
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11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de
baie şi accesorii pentru instalaţii, radiatoare
de căldură folosite la aparatele de ventilare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de încălzire, radiatoare electrice cu convecţie
pe bază de gaz, radiatoare electrice (altele
decât cele pentru motoare), radiatoare pentru
sisteme de încălzire centrală, radiatoare pentru
instalaţii de încălzire centrală, radiatoare cu
abur pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
electrice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare
termice pentru încălzirea clădirilor, radiatoare cu
acumulare de căldură, radiatoare electrice cu
convecţie, radiatoare electrice pentru încălzire,
radiatoare de încălzire centrală, supape (piese
pentru radiatoare), supape termostatice pentru
radiatoare, radiatoare de uz casnic, capace
filetate de radiatoare, radiatoare cu ulei,
radiatoare cu convecţie, radiatoare electrice
portabile, radiatoare electrice, convectoare
(radiatoare), radiatoare demontabile, radiatoare
(încălzire), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
radiatoare de căldură folosite la aparatele
de răcire, radiatoare cu infraroşu, radiatoare
de uz industrial folosite pentru climatizare,
radiatoare de căldură folosite la aparatele de
răcire, sobe cu cărbune (radiatoare pentru
încăperi, de uz casnic), sobe cu gaz (radiatoare
pentru încăperi, de uz casnic), comutatoare
de temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, comutatoare termosensibile
(valve termostatice) pentru radiatoarele de
încălzire centrală, valve de control termostatice
pentru radiatoarele de încălzire centrală,
regulatoare automate de temperatură pentru
radiatoarele de încălzire centrale, supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), limitatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, supape termice de control folosite
la radiatoare de încălzire centrală, regulatoare
de temperatură (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite
la radiatoare de încălzire centrală, aparate
de reglare a temperaturii (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate pentru
controlul temperaturii în radiatoarele sistemelor
de încălzire centrală (supape), aparate de control
al căldurii din radiatoarele de încălzire centrală
(supape), radiatoare cilindrice cu convecţie,
dispuse vertical şi acţionate cu vapori de propan,
regulatoare automate de temperatură (supape)
pentru radiatoarele din sistemele de încălzire

centrală, aparate de control termosensibile
(valve termostatice) folosite la radiatoarele
de încălzire centrală, aparate cu senzori de
temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, limitatoare de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conţin tije
de expansiune, limitatoare de temperatură
folosite la radiatoarele de încălzire centrală
(valve termostatice) care conţin discuri bi-metal,
radiatoare electrice pentru vehicule, radiatoare
cu ultraviolete, altele decât cele pentru motoare,
radiatoare pentru căzi cu hidromasaj, radiatoare
cu convecţie, radiatoare cu ulei, radiatoare plate
pentru instalaţiile încălzire centrală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import
şi export, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata, servicii de comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, servicii de import de echipamente
și materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.

───────
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(210) M 2020 05696
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

helis die grüne Energie

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 26.04.18; 29.01.03

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,

aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
panouri solare și sistemele care le cuprind,
structuri de panouri solare (tablouri solare),
panouri solare pentru generarea de electricitate,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, panouri solare portabile pentru
generarea energiei electrice, module solare,
module fotovoltaice solare, aparate şi instalaţii
fotovoltaice pentru generarea de energie solară,
accesorii, componente și piese de schimb
pentru panouri fotovoltaice (panouri solare),
heliostate, componente electrice și electronice
de consum relaționate cu panouri fotovoltaice
(panouri solare).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 09 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerț cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.

───────
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(210) M 2020 05697
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FILTRE PENTRU APĂ
OXONE FILTRI PER ACQUA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, filtre pentru uz
industrial şi casnic pentru alimentare cu apă,
instalaţii sanitare, instalații pentru alimentare
cu apă, filtre pentru apă potabilă, filtre pentru
conductele de apă, instalaţii de purificare,
desalinizare şi climatizarea apei, filtre de
apă, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru
apă reziduală, filtre de apă (instalaţii) pentru
agricultură, filtre de apă (aparate) folosite în
scopuri agricole, echipament (aparate) pentru
sterilizare, dezinfectare şi decontaminare, filtre
de apă pentru robinet de uz casnic.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente și materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.
39. Servicii de distribuție de echipamente și
materiale pentru instalații termice, sanitare, de
gaz, tehnologice și materiale de construcții.

───────
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(210) M 2020 05698
(151) 13/08/2020
(732) SC BLACK SEA SUPPLIERS SRL,

B-DUL AUREL VLAICU NR. 191,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR.7, BL. 104, SC. 2, AP. 31,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

H hänne Products
for life. Your Life!

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare, instalaţii sanitare şi de baie
şi accesorii pentru instalaţii, obiecte sanitare,
baterii monocomandă, baterii sanitare, baterii
pentru conducte de apă, baterii (instalații
sanitare), cabine de duș, dușuri, cabine pentru
băi turceşti, portabile, duşuri electrice, dușuri
portabile, duşuri manuale, duşuri puternice,
furtunuri de duş, căzi de duş, căzi pentru duş,
cabine de duş, supape pentru duş, platforme
de duş, aparate de duş, instalaţii de duş,
stropitoare pentru duş, capete de duş, unităţi
de duş, panouri de duş, căzi cu duş, robinete
de duş, accesorii pentru duş, furtunuri de duş
pentru duşuri manuale, duşuri (instalaţii de baie),
duşuri exterioare pentru îmbăiere, pere de duş
sub formă de accesorii pentru duş, paravane
pentru cabine de duş, cabine de duş din sticlă,
filtre pentru căzi de duş, uşi pentru cabine de
duş, instalaţii de baie cu duş, aparate electrice
pentru duş, capete de pulverizare pentru duşuri,
dopuri din metal pentru duşuri, cabine din metal
pentru duşuri, duşuri multifuncţionale montate
în prealabil, duşuri vândute sub formă de
seturi, accesorii de pulverizare (componente de

instalaţii de duş), supape de control pentru
duşuri (accesorii pentru instalaţii), capete de
duş cu funcţie de economisire a apei, robinete
de duş cu închidere automată şi cu comandă
electronică, dispozitive de pulverizat pentru duş
(accesorii pentru instalaţii de apă), capete de
duş care constituie componente ale instalaţiilor
de alimentare cu apă, căzi, căzi de duş, căzi cu
hidromasaj.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri din
clasa 11 (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,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, administrarea afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, servicii
de import de echipamente şi materiale pentru
instalaţii termice, sanitare, de gaz, tehnologice şi
materiale de construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol şi gaze, curăţarea şi repararea
cazanelor, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
curăţarea coşurilor de fum, consultanţă în
construcţii, instalarea şi repararea aparatelor
electrice, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat,
instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, protecţie anticorozivă.
39. Servcii de distribuție de echipamente şi
materiale pentru instalaţii termice, sanitare, de
gaz, tehnologice şi materiale de construcţii.

───────
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(210) M 2020 05699
(151) 13/08/2020
(732) RCS & RDS SA , STR. DR.

STAICOVICI NR. 75, FORUM 2000
BUILDING, FAZA I, ET. 2, SECTOR
5, BUCUREŞTI , BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TARA MEA

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 05700
(151) 13/08/2020
(732) DAB AUTO EXPERT SRL, STR.

ROVINE NR. 25, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550269, SIBIU, ROMANIA

(540)

E eparts.ro Piese la superlativ

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.02.01; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 05701
(151) 13/08/2020
(732) FANCLOUD APP TV SRL, STR.

INTRAREA CHEFALULUI NR. 12G,
LOT. C3, ET. 1, AP. 3, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE
VEST, BUCUREŞTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

fancloud

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 01.15.13; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:gri (HEX=#2D3136),
bleu (HEX=#D80953HEX,
HEX=#0F99D7), portocaliu
(HEX=#F9B230), verde
(HEX=#61B881), roz

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

9. Ochelari de soare.
14. Bijuterii.
16. Afișe publicitare (tipărituri), autocolante
(articole de papetărie), fluturași publicitari.
18. Genți.
25. Articole purtate în jurul gâtului, articole
purtate pe cap, curele (accesorii vestimentare),
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
încălțăminte pentru bărbați, femei și copii.
35. Promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de Internet, publicitate online, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de merchandising
(vânzare), servicii de publicitate și marketing
online, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
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merchandising (vânzare), servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii asigurate de magazine online
de desfacere cu amănuntul legate de vânzarea
următoarelor produse de larg consum ale altor
persoane: bijuterii, produse de toaletă, umbrele,
bagaje, genţi, articole pentru acoperirea capului,
produse home-deco.
38. Difuzare de programe prin Internet,
radiodifuziune de conținut audiovizual și
multimedia pe internet, servicii de podcasting,
transmisie de podcasturi,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, producție audio și video și fotografie,
servicii de editare audio și video, divertisment on-
line, divertisment
muzical, divertisment teatral, educație și
instruire, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor, furnizarea de
divertisment prin intermediul internetului.

───────

(210) M 2020 05702
(151) 13/08/2020
(732) LISNIC BARBER CLUB SRL,

ȘOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE ȘI
SFÂNT NR. 4, BL. A17, DEMISOL,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700497, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LISNIC BARBERSHOP

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 14.03.20; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 05703
(151) 13/08/2020
(732) SC ORIGINAL TRADITION SRL,

STR. EPISCOPIEI NR. 6, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ETAJ

(531) Clasificare Viena:
26.04.18; 27.05.02; 27.05.17; 24.17.02

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar.

───────

(210) M 2020 05704
(151) 13/08/2020
(732) ASOCIATIA "SCOALA DE

TERAPII COMPLEMENTARE
ANATECOR" , STR. FLAVIA
NR. 15, JUD. ARAD, COMUNA
VLADIMIRESCU, SAT
VLADIMIRESCU, 305500, ARAD,
ROMANIA

(540)
ORDINUL TERAPEUTILOR
PRACTICANTII IN TERAPII
COMPLEMENTARE-OTPTC
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2020 05705
(151) 13/08/2020
(732) TARABA PE NET SRL, CALEA

VĂCĂREȘTI NR. 316, PARTER,
CAMERA 3, BL. 3A, SC. A, AP.
2, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
KNOCKER

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, încălțăminte
pentru sport, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), articole sportive pentru
acoperit capul (cu excepția căștilor), costume de
baie.
28. Mingi pentru sport, trambuline pentru sport,
echipamente pentru sport, articole de sport,
plase (articole de sport), sulițe (articole de sport),
trambuline (articole de sport), sănii (articole
de sport), mingi gonflabile pentru sport, sănii
skeleton (articole sport), echipament sportiv
de jucărie, crose putter (aparate sportive),
garduri (pentru piste sportive), mingi pentru
practicarea sporturilor, mănuși confecționate
special pentru sport, genți adaptate articolelor
de sport, măști de față pentru sport, fluturași
(pentru sporturi cu racheta), genți adaptate
special pentru echipamente sport, steaguri de
golf (articole de sport), protecții pentru brațe
adaptate pentru activități sportive, protecții de
coate pentru skateboard (articole sportive),
articole de camuflare pentru vânătoare (articole
de sport), bazine de înot (articole de joacă sau de
sport), jucării, jocuri și articole de joacă, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jocuri sportive,
crose de golf, genți de golf, crose de golf, articole
pentru practicarea golfului, suporturi pentru
mingi de golf, mânere de crose de golf, mânere

pentru crose de golf, crose de golf tip putter, huse
pentru capetele croselor de golf, mingi de tenis,
fileuri pentru tenis, rachete de tenis, mese pentru
tenis de masă, stâlpi pentru tenis (echipament
sportiv), genți de tenis adaptate pentru rachete,
rachete de tenis pe platformă (padel), mingi
de volei, plase pentru volei, stâlpi pentru volei,
echipament pentru volei, antene pentru plase
de volei, stâlpi de fileu de volei, mănuși de
fotbal, porți pentru fotbal, genunchiere pentru
fotbal, mingi de fotbal, echipament pentru fotbal,
plase de baschet, coșuri de baschet, mingi de
baschet, inele pentru coșuri de baschet, panouri
de baschet din sticlă, jocuri de baschet de masă,
jocuri de baschet de tip arcade, protecție de
deget pentru baschet, trepte pentru aerobic,
aparate cu pedale pentru aerobic, aeromodele
(jucării), giroscoape și stabilizatoare de zbor
pentru aeromodele, protecții de încheieturi
pentru atletism, apărători de tibie pentru
atletism, protectoare palme pentru atletism,
protectoare talie pentru atletism, protectoare
abdomen pentru atletism, garduri folosite la
atletism, scripeți-blocători (echipamente pentru
alpinism), perne de antrenament pentru arte
marțiale, veste de protecție pentru arte marțiale,
echipament de antrenament în arte marțiale,
mingi de antrenament, biciclete statice de
antrenament, aparate de antrenament eliptice,
dispozitive pentru antrenament de golf, taburete
pentru antrenament în gimnastică, greutăți cu
mânere pentru antrenament, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), accesorii pentru
antrenamentul de golf, role pentru biciclete fixe
de antrenament, parașute de rezistență pentru
antrenament fizic, suporturi pentru mingea
de baseball, pentru antrenamente, manechine
pentru blocaje, pentru antrenamente de fotbal
american, dispozitive de ricoșare pentru pucuri
la antrenamente de hochei, covorașe de
antrenament de putting pentru golf (instrumente
de golf), aparate utilizate la antrenamentul pentru
jocul de rugby (echipament sportiv), machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, fluturași
(badminton), rachete de badminton, fileuri pentru
badminton, stâlpi pentru badminton, echipament
de badminton, huse adaptate pentru rachete
de badminton, tacuri de biliard, mănuși de box,
saci de box, ringuri de box, jucării pentru boxat,
saci de box gonflabili, sănii bob, boburi (aparate
sportive), bowling (jocuri), genți de bowling,
mingi de bowling, genți de bowling (adaptate),
huse adaptate pentru bile de bowling, sisteme
de întoarcere pentru bile de bowling, cai cu
mânere (pentru gimnastică), genunchiere de uz
sportiv pentru ciclism, aparate pentru culturism,
aparate pentru culturism (exerciții fizice), aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
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abdominale pentru fitness, mingi de fotbal
american, mănuși pentru fotbal american, cotiere
pentru fotbal american, genunchiere pentru
fotbal american,
mese pentru fotbal de masă, bănci
pentru gimnastică, bârne (pentru gimnastică),
trambuline (pentru gimnastică), bastoane pentru
gimnastică, inele pentru gimnastică, mingi pentru
gimnastică, aparate de gimnastică, articole de
gimnastică, coarde pentru gimnastică ritmică,
articole de gimnastică și de sport, aparate
de gimnastică portabile de uz casnic, panglici
special adaptate pentru gimnastică ritmică,
haltere, haltere (pentru ridicarea greutăților),
haltere pentru ridicare de greutăți, bare pentru
haltere pentru ridicare de greutăți, echipament
pentru înot, centuri de înot, colaci de înot, veste
pentru înot, labe pentru înot, aripioare pentru
înot, mănuși pentru înot, labe pentru înotători,
plute gonflabile pentru înot, echipamente de
plutire pentru înot, colaci pentru scăldat și înot,
articole de înot pentru menținerea corpului la
suprafața apei, pentru uz recreativ, articole de
înot sau scăldat pentru menținerea corpului la
suprafața apei, mănuși pentru karate, apărători
pentru lovituri de karate, apărători cu ținte pentru
karate, apărători de tibie pentru karate, mănuși
pentru lupte, parașute pentru parapantism,
accesorii de protecție pentru coate pentru
practicarea patinajului, protecții de lame pentru
ghete de patinaj pe gheață, harpoane pentru
pescuit, gute de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, lansete de
pescuit, plute pentru pescuit, momeală pentru
pescuit, plute de pescuit, cârlige de pescuit, genți
de pescuit, strune pentru pescuit, echipament de
pescuit, articole de pescuit, accesorii de pescuit,
mincioguri de pescuit, nade pentru pescuit,
hamuri pentru pescuit, momeală artificială de
pescuit, monturi paternoster pentru pescuit, genți
adaptate pentru pescuit, harpoane folosite la
pescuit, juvelnice (unelte de pescuit), senzori
de mușcătură (pescuit), vârtejuri (unelte de
pescuit), momeală de pescuit (sintetic), mingi
de polo, crose de polo, mingi de polo de apă,
popice, mașini pentru jocul cu popice, seturi de
popice pentru profesioniști, mănuși pentru jocul
cu popice, instalații și aparate pentru jocul de
popice, patine cu role în linie, role pentru plăci de
skateboard, măști de scrimă, mănuși de scrimă,
arme de scrimă, florete de scrimă, echipament
pentru scrimă, spade de scrimă, săbii (arme
de scrimă), genți adaptate pentru păstrarea
echipamentului pentru scrimă, măști de protecție
pentru față folosite în scrimă, șah (jocuri), table
de șah, schiuri, schiuri nautice, schiuri alpine,
bețe de schi, legături de schi, opritori de schi,
canturi de schiuri, mănuși de schi nautic, protecții

pentru tălpi de schiuri, arcuri de tir, arcuri pentru
tir, materiale pentru tir cu arcul, ținte pentru tir
cu arcul, mănuși de protecție (mănuși pentru tir
cu arcul), arcuri de vânătoare, ținte false pentru
vânătoare, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
articole și echipamente pentru vânătoare și
pescuit, ținte pentru uz sportiv, aparate pentru
antrenament sportiv, protecții pentru brațe pentru
patinaj, manșete de protecție pentru încheietura
mâinii pentru patinaj, genunchiere de uz sportiv
pentru patinaj, mese de biliard, bile de biliard.

───────

(210) M 2020 05706
(151) 13/08/2020
(732) S.C. VIA VITICOLA S.R.L.,

STR. GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR. 26, CORP
A1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

CETATEA DIN SOARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.06; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2020 05707
(151) 13/08/2020
(732) DANIEL IONICA, BD. CHIȘINĂU

NR. 10, BL. M4, SC. B, ET. 8, AP.
87, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

modinni

(531) Clasificare Viena:
27.05.02

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

35. Regruparea în folosul tertilor, a unei
game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi accesorii vestimentare (cu
excepţia transportului) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice si prin intermediul site-urilor
web.

───────

(210) M 2020 05708
(151) 13/08/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ȘTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011653,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LARTIST

(531) Clasificare Viena:
22.01.15; 27.05.02; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, cosmetice pentru faţă, corp
şi păr, loţiuni pentru scopuri cosmetice,
şerveţele impregnate cu loţiuni cosmetice, apă
micelară, apă de colonie, machiaj, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, şerveţele impregnate cu preparate
pentru demachiere, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, coloranţi
cosmetici, paste de dinţi nemedicinale, geluri de
albire a dinţilor, apă de gură, nu cea pentru
scopuri medicale, parfumuri, uleiuri esenţiale/
uleiuri eterice, esenţe eterice, extracte din
plante pentru scopuri cosmetice, baze pentru
parfumuri, odorizante, beţişoare parfumate,
deodorante de uz uman, antiperspirante
(articole de toaletă), astringente pentru scopuri
cosmetice, solvenţi pe bază de alcool utilizaţi
ca produse de curăţare, măşti de înfrumuseţare,
plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
cele pentru scopuri medicale, lumânări de
masaj pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice..
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44. Servicii de viticultură, consultaţă în domeniul
viticulturii, servicii de saloane de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2020 05709
(151) 13/08/2020
(732) ESCU FOOTWEAR DESIGN SRL,

SOS BERCENI NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DANUBE FOOTWEAR

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

25. Articole de încălţăminte.
───────

(210) M 2020 05710
(151) 13/08/2020
(732) SC LUARA CENTER SRL,

SOS. OLTENITEI NR. 50,
BL. 7A, SC. 2, AP. 58, ET. 7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041017,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Lym3Ro

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

3. Preparate cosmetice.
───────

(210) M 2020 05711
(151) 13/08/2020
(732) NSP LIFE SRL, B-DUL NICOLAE

TITULESCU NR. 1, SC. C, ET. 8,
AP. 84, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

PERSPECTIVES CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 27.05.25; 24.09.03

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi.
44. Servicii de îngrijire sanitară şi de
înfrumuseţare pentru persoane, servicii de
saloane de înfrumuseţare, coafură, manichiură,
masaj, servicii de machiaj.

───────
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(210) M 2020 05712
(151) 13/08/2020
(732) HOLCIM (ROMANIA) SA, CALEA

FLOREASCA NR.169A, CLĂDIREA
B, ET. 7, SECTOR 1, BUCURESTI,
14459, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Rollodur

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25

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

1. Lianți chimici pentru beton, compuși pentru
legarea betonului, agenți pentru tratarea
betonului, amestecuri de aditivi chimici pentru
beton, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, lianți (adezivi), cu excepția celor
pentru papetărie sau menaj, lianți speciali pentru
beton compactat prin cilindrare, aglutinanți
pentru mortar si beton, adezivi pentru
mortar, inhibitori pentru mortar, aditivi chimici
pentru mortar, amestecuri chimice pentru
mortar, substanțe pentru decaparea mortarului,
substanțe (chimice) pentru curățarea mortarului,
agenți de legare pentru amestecuri cu mortare,
mortar chimic de etanșare folosit în industria
construcțiilor, compoziții chimice utilizate în
construcții, materiale adezive pentru industria
construcțiilor, compoziții chimice folosite în
industria construcțiilor, adezivi și lianți pentru
utilizare în industria construcțiilor, compoziții
chimice pentru injectare în structuri de
construcții, compuși de etanșare pentru folosirea
în construcții (produse chimice), cimenturi
adezive, conservanți pentru ciment, aditivi
chimici pentru
ciment si beton, compoziții pentru fixarea
cimentului, aditivi folosiți la amestecarea
cimentului, acceleratori de priză a cimentului,
compoziții chimice pentru întărirea cimentului,
agenți de dispersie folosiți la ciment,
aditivi chimici pentru materiale de cimentare,
produse chimice sub formă de aditivi pentru
ciment, ciment (preparate chimice pentru

impermeabilizarea-ului, cu excepția vopselelor și
uleiurilor), acceleratori pentru întărirea betonului,
aditivi pentru beton, paste ( adezivi) pentru
beton, inhibitori pentru beton.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale de
construcție din beton, materiale de armare
nemetalice pentru construcție, beton, ciment,
mortar, ipsos, materiale agregate folosite la
beton, materiale țesute (nemetalice) pentru
beton, beton pentru turnare, stâlpi din beton,
cărămizi de beton, mortar pentru echilibrarea
betonului, beton gata amestecat turnat pe
șantier, stâlpi din beton ca materiale de
construcție, beton industrial folosit la lucrările
de construcții civile, beton autonivelant destinat
utilizării la construcția de clădiri, materiale de
construcții din beton armat cu materiale plastice
și fibră de sticlă, beton pentru monumente,
betoane armate și nearmate,
ciment pentru construcții.
37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, informații în domeniul construcțiilor,
servicii de construcții de clădiri, supraveghere
a lucrărilor de construcții, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparații clădiri,
reparații în construcții, reparații de construcții,
reparații și întreținere de clădiri, reparații și
renovări de clădiri, lucrări de reparații în
construcții, întreținere și reparații de sisteme
de conducte, servicii de consiliere cu privire la
reparațiile la clădiri.

───────

(210) M 2020 05713
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
ISPITESTII

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2020 05714
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
COCHETARIA

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 05715
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
DRAGOSOFIE

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

33. Băuturi alcoolice, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05716
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
BONJURICA

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

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05717
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
HAZ MAȚUCHI

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 05718
(151) 13/08/2020
(732) SIMONA CATALINA CIHODARU,

STR. GEORGE CALINESCU NR.
11, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700106,
IAȘI, ROMANIA

(540)
NEGRETTE

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

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.

───────
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(210) M 2020 05719
(151) 13/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

profi zilnic prețuri mici

(531) Clasificare Viena:
24.17.20; 27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347), gri (Pantone 423)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,

apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
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şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, deodorante pentru
vasele de toaletă, odorizante pentru vasele
de toaletă, odorizante pentru toalete, săpunuri
lichide pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea

pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, CD-uri, DVD-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau platisc pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
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copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci

preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, 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, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, 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 pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
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cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare , analiza
costurilor, răspândirea materialelor publicitare,
studii de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri , promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.

───────

(210) M 2020 05720
(151) 13/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.17.20; 26.01.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347), alb

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
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site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degrasare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru

pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, deodorante pentru
vasele de toaletă, odorizante pentru vasele
de toaletă, odorizante pentru toalete, săpunuri
lichide pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
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de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
alimente pentru sugari, alimente dietetice,
dezinfectanți și antiseptice, articole absorbante
pentru igiena personală, produse pentru igiena
feminină, scutece pentru copii și pentru
incontinență, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, preparate și articole
medicinale și veterinare, remedii naturale și
farmaceutice, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, produse pentru dezodorizarea și
purificarea aerului, instrumente pentru igienă și
frumusețe pentru oameni și animale, acționate
manual, aparate pentru aranjarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, lame de ras,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare
de bucătărie, huse de telefoane, ustensile
de gătit, biberoane, tetine de biberon, suzete
(tetine), tetine de alăptare din latex sau din
silicon, termometre de uz medical, aparate de
iluminat, de încălzire, de producţie de aburi, de
gătit, de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare, CD-uri, DVD-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau platisc pentru

ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de Crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, jucării şi obiecte de divertisment, articole
de gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru
pomul de Crăciun, articole pentru petrecere,
carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
produse din carne şi organe, diverse tipuri de
cărnuri, mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine
pentru cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
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tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, 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, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, 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 pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,

covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare , analiza
costurilor, răspândirea materialelor publicitare,
studii de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri , promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
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servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.

───────

(210) M 2020 05722
(151) 13/08/2020
(732) PALARIA DADARLAT SOCIETATE

IN NUME COLECTIV, STR.
DOROBANŢI NR. 5, JUDEŢUL
ALBA, SEBEŞ, 515800, ALBA,
ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

1896 Pălăria DĂDÂRLAT

(531) Clasificare Viena:
09.07.01; 09.05.02; 24.01.13; 27.05.01;
27.07.01

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

25. Pălării, pălării mici, mitre (pălării), toci
(pălării), pălării fedora, pălării fascinator, pălării
clopot, carcase de pălării, pălării de ploaie,
calote de pălării, pălării din blană, pălării de
soare, pălării de modă, pălării de plajă, pălării
din lână, pălării pentru femei, pălărioare de
soare, pălării cu borul mare, pălării din rogoz
(suge-gasa), pălării pentru petreceri (articole de

îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
călărie (altele decât pălăriile de călărie), articole
pentru acoperirea capului, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, eșarfe pentru cap, curele
(accesorii vestimentare), accesorii pentru păr
(voaluri), şepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, eșarfe, eșarfe pentru
bărbați, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), șaluri
și eșarfe de cap, eșarfe de pus pe cap.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, regruparea la un loc în beneficiul
terţilor cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
şi accesorii pentru îmbrăcăminte (exceptând
transportul), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod, organizare
şi realizare de evenimente promoţionale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentări de modă în scopuri
comerciale, organizarea de prezentări de modă
în scop promoţional, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, publicitate
online, servicii de comenzi online, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online cu
scop comercial publicitar, promovare online
de reţele informatizate şi pagini web, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
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.
41. Educație, educație și instruire, educație
vocațională pentru tineri, servicii educaţionale
în domeniul designului, organizare de activităţi
didactice, organizarea de programe didactice,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scopuri
culturale, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, organizarea de parade de modă pentru
amuzament, furnizarea de instruire online,
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publicarea de materiale multimedia online,
servicii de expoziţii de artă, realizare de expoziţii
cu scopuri culturale.
42. Design de pălării, design de bijuterii, design
de produs, design pentru magazine, design
artistic comercial, design de ambalaje, design
artistic industrial, servicii de design textil, design
vestimentar pentru terţi, artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii
de design vestimentar, cercetare în domeniul
designului, planificare în domeniul designului,
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, servicii de design de încălţăminte,
servicii de design de bijuterii, design de
accesorii de modă, consultanţă în materie de
design, design pentru ceasuri de mână, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, evaluare a
designului de produs, servicii de consultanţă
în design vestimentar, furnizare de informaţii
despre servicii de design vestimentar, proiectare
de articole care servesc la acoperirea capului,
creare de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole
care servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2020 05723
(151) 13/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

vala VADUL LAPTELUI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293C)

(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, uleiuri şi grăsimi alimentare,
lapte și produse din lapte, lapte bătut, lapte,
băuturi din lapte, cu conţinut predominant de
lapte, lapte covăsit , lapte fermentat, lapte
condensat, lapte praf, lapte acru, înlocuitori de
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
băuturi pe bază de lapte cu conținut de suc de
fructe, băuturi aromate pe bază de lapte, lapte
cu arome, băuturi pe bază de lapte cu conținut
de cafea, băuturi pe bază de lapte ce conțin
cacao, băuturi pe bază de lapte aromatizate cu
ciocolată, fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, zer, frișcă, frișcă sub formă
de praf pentru cafea, sana, kefir, iaurt, unt, cremă
de unt, brânză, chiftele din brânză de vaci,
brânză quark, brânză cottage, svaiţer, brânză
topită, brânză Cheddar, amestecuri de brânză,
brânză proaspătă de vaci, brânză dietetică,
cremă de brânză, specialităţi din brânză, brânză
cancoillotte, brânză cu mucegai,
masacarpone, tempeh, deserturi pe bază de
lapte, deserturi pe bază de orez cu lapte, budinci
pe bază de lapte, gustări pe bază de lapte, iaurt
cu fructe, iaurt de băut, iaurt cu conținut scăzut
de grăsimi, băuturi pe bază de iaurt, deserturi
din iaurt, preparate pentru fabricarea iaurtului,
smântână, cremă de smântână (creme fraiche),
smântână pentru frișcă, smântână pentru gătit,
cașcaval, caș, urdă, mozzarella, brânză de
burduf, brânză telemea.
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, torturi, dulciuri,
ciocolată, ciocolată cu lapte, tabletă de lapte
îndulcit (dulciuri), cacao cu lapte, cafea cu
lapte, ciocolată cu lapte (băutură), orez cu
lapte (rece), îngheţată, înghețate pe băț care
conțin lapte, iaurt înghețat, şerbeturi şi alte
glazuri comestibile, ingrediente principale pentru
prepararea shake-urilor pe bază de lapte
(arome), zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată), îngheţată, gheaţă
comestibilă.

───────
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(210) M 2020 05724
(151) 13/08/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300288, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4 AP. 127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CODRU Imperium

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

32. Bere.
───────
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