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Cereri Mărci publicate în 09/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
Linco

Linco PATISERO

Linco neața

BIGBLANA

5 M 2021 08584 02/12/2021 OANA VIORICA GHIMPAU WOOG

6 M 2021 08585 02/12/2021 SC RISTO BRAND SRL Mi Piace Pasta Fresca

7 M 2021 08586 02/12/2021 ANDREI NICHIFOR CITY PRINT

8 M 2021 08587 02/12/2021 BROMAN BUCOVINA S.R.L. BROMAN

9 M 2021 08588 02/12/2021 NINJA SECURITY S.R.L. NINJA SECURITY

10 M 2021 08589 02/12/2021 GAUTHTECH PTE. LTD. Gauth Expert

11 M 2021 08590 02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

KEPETRIK

12 M 2021 08591 02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

HASILVIS

13 M 2021 08592 02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

LIGURMAS

14 M 2021 08593 02/12/2021 NVM PREMIUM ONLINE SRL WNY

15 M 2021 08594 02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

IDRONIO

16 M 2021 08595 02/12/2021 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

LEVAREAN

17 M 2021 08596 02/12/2021 Axenti Catalina-Francesca TI AMO SPRITZ

18 M 2021 08597 02/12/2021 BRILLO INVESTE S.R.L 1 UNIFY FOOD

19 M 2021 08598 02/12/2021 INTERSTAR CHIM SA AROXOL PURE & FORTE

20 M 2021 08599 02/12/2021 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT ALIANȚA PENTRU ȚARĂ APT

21 M 2021 08600 02/12/2021 GLORY RESIDENCE S.R.L. Glory residence

22 M 2021 08601 02/12/2021 GIULIA OLAR GIULS

23 M 2021 08602 02/12/2021 MARIUS CONSTANTIN MANIA Lăstar

24 M 2021 08604 02/12/2021 CORNELIU SAVA Advabody

1 M 2021 08230 18/11/2021   SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

3 M 2021 08232 18/11/2021    SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA

4 M 2021 08373 22/11/2021 MILES TIBI STEPHAN
JORDACHE

2 M 2021 08231 18/11/2021    SC ORKLA FOODS ROMANIA
SA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 08605 02/12/2021 KATALIN MERAI Katarina WEIZER KATALIN

DESSERTS

26 M 2021 08606 02/12/2021 ATENEUM SRL PARAINSECT CE

27 M 2021 08607 02/12/2021 C.R.D. POWER IMOB-
CONSULT SRL

POWER IMOB

28 M 2021 08608 02/12/2021 SABIN & WEIL RX SRL IMPLANTFIX

29 M 2021 08609 02/12/2021 DINAMIC STORE SRL Soumixpro

30 M 2021 08610 02/12/2021 LEJEREANU S.R.L. Asuprit
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SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, pește,
fructe sau legume, alimente semipreparate pe
bază de carne, pește, fructe sau legume și
gustări sărate pe bază de carne, pește, fructe
sau legume.
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco PATISERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Alimente semipreparate pe bază de paste
sau orez și snack-uri pe bază de cereale,
sare, mirodenii, arome, altele decât uleiurile
esențiale și condimente, produse de brutărie,
produse de cofetărie, ciocolată și deserturi,
pâine, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți, prăjiturele, dulciuri (bomboane), tablete
de ciocolată și gumă de mestecat, batoane de
cereale și batoane energizante, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, respectiv: miere sau propolis de uz
alimentar, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
și șerbeturi, semințe procesate, amidon și

(210) M 2021 08230
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

(210) M 2021 08231
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA
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produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
cereale, paste uscate și proaspete, tăiței și
găluște (aluat umplut), aluaturi și amestecuri din
acestea, drojdie și agenți de dospire.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

SA , STR. GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97, C1,
CORP C (S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Linco neața

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Margarină, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, produse lactate și
înlocuitori ale acestora, ouă și produse din ouă,
uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste tartinabile de fructe și legume,
mâncăruri preparate pe bază de carne, legume,
peste sau fructe, alimente semipreparate pe
bază de carne, legume, peste sau fructe și
gustări sărate pe bază de carne, legume, peste
sau fructe.
30. Produse de brutărie, produse de cofetărie,
ciocolată și deserturi, zahăr, îndulcitori naturali,

glazuri dulci și umpluturi, produse apicole
respectiv miere, propolis de uz alimentar.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț și servicii de
informare a consumatorilor, servicii de vânzare/
comercializare de produse alimentare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
produselor alimentare.

───────

JORDACHE, SOS. GRUIU-
SNAGOV, NR.49, JUDETUL
ILFOV, SAT GRUIU, COM. GRUIU,
ROMANIA

(540)

BIGBLANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, respectiv: petice din
cauciuc adezive pentru repararea camerelor
de aer, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), dispozitive anti-reflexie
pentru vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, scrumiere pentru
automobile, lanţuri de automobile, bări de

(210) M 2021 08232
(151) 18/11/2021
(732) SC ORKLA FOODS ROMANIA

(210) M 2021 08373
(151) 22/11/2021
(732) MILES TIBI STEPHAN
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protecţie pentru automobile, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
carcase pentru anvelopele pneumatice, brichete
pentru automobile, clipsuri adaptate pentru
fixarea pieselor auto în caroserie, huse pentru
volanul vehiculului, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţi
de vehicule, amortizoare de şocuri cu arc
pentru vehicule, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru maşini, huse pentru roata de
rezervă/huse pentru anvelope de rezervă,
spoilere pentru vehicule, bare de torsiune
pentru vehicule, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, tapiţerii pentru vehicule, şasiuri pentru
vehicule, bare de protecţie pentru vehicule,
arcuri de suspensie pentru vehicule, scaune
de vehicule, huse pentru vehicule (formate),
geamuri pentru vehicule, parbrize, ştergătoare
de parbriz, motorizări, inclusiv motoare pentru
vehicule terestre.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum.
41. Educație, divertisment și sport, furnizarea
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire online, instruire pentru șoferi, instruire
pentru șoferi de curse, instruire pentru șoferi
de vehicule comerciale, instruire în domeniul
reparării automobilelor, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,

divertisment interactiv, servicii de divertisment
interactiv.

───────

(210) M 2021 08584
(151) 02/12/2021
(732) OANA VIORICA GHIMPAU, BD.

BASARABIA NR. 85, BL. MR2,
AP. 59, JUDEȚ BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, 022111, ROMANIA

(540)

WOOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04; 02.09.08

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

14. Bijuterii, articole de bijuterie, produse de
bijuterie.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport.

───────
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(210) M 2021 08585
(151) 02/12/2021
(732) SC RISTO BRAND SRL, CALEA

SERBAN VODA NR. 43, BL. 2,
SC. 5, ET. 7, AP. 155, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mi Piace Pasta Fresca

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.15

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

43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de baruri, servicii de restaurant și bar, servire de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de terasă
berărie.

───────

(210) M 2021 08586
(151) 02/12/2021
(732) ANDREI NICHIFOR, STRADA

DEMOCRATIEI NR.10, JUDEȚ
PRAHOVA, CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CITY PRINT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.03;
24.17.02

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

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08587
(151) 02/12/2021
(732) BROMAN BUCOVINA S.R.L.,

STRADA FLORILOR NR. 21, SAT
SFÂNTU ILIE, JUDEȚ SUCEAVA,
COMUNA ȘCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

BROMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.01

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

clase:
7. Mașini de măcinat, mașini pentru separarea
porumbului, ferăstraie de mână acționate cu
motor, motocositoare, pompe de apă, mașini de
tocat carnea, electrice, mașini de feliat carnea,
electrice, motoare electrice și componentele
sale, altele decât cele pentru vehiculele terestre.
8. Clești, clești patent, patente pentru sârmă
(scule manuale), chei hexagonale, chei
dinamometrice, chei inelare, chei reglabile, chei
universale, chei franceze, chei tubulare, chei de
bujii, chei de piulițe, chei pentru prezoane, chei
pentru țevi, truse de chei dotate, pistoale (unelte
manuale), tocătoare de carne (unelte manuale),
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mașini de umplut cârnați (unelte manuale), prese
pentru carne (unelte manuale), ciocane, răngi.

───────

(210) M 2021 08588
(151) 02/12/2021
(732) NINJA SECURITY S.R.L.,

SAT RĂDOIEȘTI-DEAL, STR.
VALEA GRECILOR NR. 20,
JUD. TELEORMAN, COMUNA
RĂDOIEȘTI, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

NINJA SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.08; 02.01.01;
02.01.07; 02.01.23

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

35. Servicii de magazin pentru vânzarea de:
spray-uri lacrimogene, bastoane, stații de
comunicare, centuri, suporturi pentru spray-
uri lacrimogene, suport bastoane, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de montare de camere video.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport de bunuri.
41. Predare (servicii educaționale), servicii de
instruire privind atestarea agenților de securitate.
45. Servicii de pază și protecție pentru zi și
noapte, servicii de intervenții pentru securitate,
servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor
și indivizilor.

───────

(210) M 2021 08589
(151) 02/12/2021
(732) GAUTHTECH PTE. LTD., 1

RAFFLES QUAY, #26-10, SOUTH
TOWER, SINGAPORE, 048583,
SINGAPORE

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010803, ROMANIA

(540)
Gauth Expert

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane mobile, programe
de calculatoare (software descărcabil),
programe informatice pe telefonul mobil,
software pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, telefoane mobile, curele pentru telefonul
mobil, baterii, încărcătoare usb, incarcatoare,
cabluri usb, căști in-ear, căști audio, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
suporturi de stocare analogice goale, suporturi
de înregistrare analogice goale, suporturi digitale
de înregistrare, alarme de siguranță, ochelari
de soare, aparate și instrumente optice, ecrane
video, magneți decorativi, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
medii de stocare digitale, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, combinații de căști
cu microfon, magneți de pus pe frigider., aparate
didactice, dispozitive periferice de calculator,
tablete, ochelari de soare, dicționare electronice
portabile, roboți umanoizi cu inteligență
artificială, aparate pentru transmiterea sunetului,
aparate de înregistrare a sunetelor, dispozitive
pentru procesarea datelor, aparate didactice,
dispozitive de calculat, tocuri de ochelari,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, roboți de
învățământ, aparate de fotografiat, software
educational, aplicații descărcabile educative
pentru tablete, suporturi media educative
descărcabile, aplicații descărcabile de calculator
educative, aparate audiovizuale folosite în
scopuri didactice.
35. Agenții de publicitate, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate de tip pay-per-
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click (PPC), promovare de produse și servicii
pentru terți, distribuire de materiale publicitare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terți, consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, consultanță în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, servicii de informare
cu privire la aspecte comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, servicii de promovare și
publicitate, producție de materiale publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, servicii de
informare privind afacerile, servicii ale agențiilor
de informații comerciale, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
consultanță profesională privind administrarea
personalului.
41. Antrenament (instruire), instruire, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, informații în materie de educație,
publicare de cărți și periodice electronice online,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, fotografie, distribuție de filme,
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de formare profesională,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicarea de materiale
multimedia online, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
organizare de conferințe educaționale, servicii
educaționale și de predare, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți, publicare de reviste,
publicare de jurnale, publicare de ziare,
publicare de cântece, publicarea de fotografii,
publicare de reviste electronice, publicare
de lucrări muzicale, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în

format electronic, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
spectacole, prezentare de concerte, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare de
publicații electronice, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de buletine
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, organizare și conducere
de conferințe educative.
42. Consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, programare pentru calculatoare,
stocare de date online, software ca serviciu
(SaaS), prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp), cloud computing,
stocare electronică de imagini digitale, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, stocare
electronică video, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri, găzduire de aplicații interactive,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
design de cărți de vizită, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de aplicații multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, găzduire de platforme pe
internet, programare de software educativ.

───────
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(210) M 2021 08590
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)
KEPETRIK

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08591
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)
HASILVIS

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

(210) M 2021 08592
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)
LIGURMAS

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08593
(151) 02/12/2021
(732) NVM PREMIUM ONLINE SRL,

STR. POPA SAPCA, NR. 41,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
WNY

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

14. Bijuterii, bijuterii personale, podoabe
(bijuterie), bijuterii prețioase, bijuterii cu
diamante, imitații de bijuterii, bijuterii de damă,
accesorii pentru bijuterii.
16. Tatuaje temporare, tatuaje temporare
(decalcomanii).

───────
───────
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(210) M 2021 08594
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)
IDRONIO

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08595
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)
LEVAREAN

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08596
(151) 02/12/2021
(732) Axenti Catalina-Francesca, STR

PAUNESTI, NR 10, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TI AMO SPRITZ

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

33. Bauturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

(210) M 2021 08597
(151) 02/12/2021
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
1 UNIFY FOOD

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

30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificială,
orez, paste si tăiței, tapioca si sago, făina
si preparate din cereale, păine, produse de
patiserie și produse de cofetarie, ciocolata,
inghetata, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de inghetata, comestibile, zahar, miere,
melasa, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheata (apa inghetata).

───────
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(210) M 2021 08598
(151) 02/12/2021
(732) INTERSTAR CHIM SA,

BULEVARDUL BASARABIA,
NR.256, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

AROXOL PURE & FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 27.05.17; 26.03.01

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

clase:
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
insecticide.

───────

(210) M 2021 08599
(151) 02/12/2021
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

SOS. KISELEFF, NR.10, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALIANȚA PENTRU ȚARĂ APT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Suporturi magnetice cuprinzând afişe, clipuri
electorale preînregistrate, materiale publicitare
preînregistrate pentru campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar tipărite, ziare, reviste în scopul
campaniilor electorale.
35.  Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36.  Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri, congrese
cu scop cultural, educative sau de divertisment,
organizarea de conferinţe, organizarea și
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────
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(210) M 2021 08600
(151) 02/12/2021
(732) GLORY RESIDENCE S.R.L.,

STR. INDEPENDENTEI, NR. 47,
DEMISOL, BL. 43, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Glory residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 07.01.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, gri, galben,
portocaliu, maro

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de vânzare
de bunuri imobiliare, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Gestiunea imobilelor, administrare de
imobile, servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți

rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții).

───────

(210) M 2021 08601
(151) 02/12/2021
(732) GIULIA OLAR, STR. T.

VLADIMIRESCU, NR 1, AP 5,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

GIULS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.12; 26.11.25

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

clase:
9. Software multimedia descărcabil, software
de realitate virtuală pentru telecomunicații
descărcabile, software pentru extranet
descărcabil,
software de calculator pentru crearea de
modele financiare descărcabile, software pentru
organizarea și vizualizarea de imagini digitale
și fotografii descărcabile, software de inteligență
artificială descărcabil, software pentru asistent
virtual descărcabil, software pentru inteligență
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artificială și învățare automată descărcabil,
software de calculator descărcabil pentru
administrarea tranzacțiilor cu criptomonedă
folosind tehnologia blockchain, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit criptoactive.
36. Transfer electronic de criptoactive
schimburi financiare de criptomonede

───────

(210) M 2021 08602
(151) 02/12/2021
(732) MARIUS CONSTANTIN MANIA,

BLD. UNIRII NR 66, BL. K3, SC.
2, ET. 3, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

Lăstar

(531) Clasificare Viena:
05.01.19; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, cu excepţia
uleiurilor esenţiale, extracte din fructe alcoolice,
cu excepţia uleiurilor esenţiale, bitter.

───────

(210) M 2021 08604
(151) 02/12/2021
(732) CORNELIU SAVA, STR. BRAȘOV

NR. 22, BL. Z132, SC. A, AP. 26,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 061448,
ROMANIA

(540)

Advabody

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, bluze și șorturi pentru
sport, costume de jogging (îmbrăcăminte).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii sportive și de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane, consultanță în nutriție.

───────
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(210) M 2021 08605
(151) 02/12/2021
(732) KATALIN MERAI, STR.ADY

ENDRE, NR.54, AP.1, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410346, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Katarina WEIZER
KATALIN DESSERTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

30. Produse de patiserie, aluat, aluaturi și
amestecuri din acestea, chifle dulci, batoane de
cereale, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște (paste umplute), fidea, torturi, torturi
vegane, torturi de înghețată, prăjituri, aluat
pentru prăjituri, prăjiturici uscate (patiserie),
decorațiuni din bomboane pentru prăjituri,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), ciocolată, fondante (cofetărie),
jeleuri de fructe (cofetărie), produse de cofetărie
și înghețate, pricomigdale (patiserie), turtă dulce,
halva, conuri pentru înghețată, budinci, biscuiți
dulci sau sărați, vafe, gofre.

(210) M 2021 08606
(151) 02/12/2021
(732) ATENEUM SRL, STR. BUCUREŞTI

NR. 215, JUDEŢ CALARASI,
CĂLĂRAȘI, 910048, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL 1, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)
PARAINSECT CE

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

5. Insecticid concentrat emulsionabil pentru
combatarea insectelor zburătoare.

───────

(210) M 2021 08607
(151) 02/12/2021
(732) C.R.D. POWER IMOB-CONSULT

SRL, BD. GRIVITEI, NR. 81, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

POWER IMOB───────
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(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
asigurări, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, afaceri imobiliare, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
administrare de imobile, gestiunea imobilelor,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți
în numele terților, servicii fiduciare imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, servicii de brokeraj
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
punere la dispoziție de locuințe, selectare și
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), gestionare de proprietăți imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), managementul
proprietăților imobiliare, furnizare de cazare
permanentă, servicii de coproprietate imobiliară,
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, colectarea chiriilor, agenți imobiliari,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agenților imobiliari, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, închiriere de
apartamente, administrare de clădiri cu
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
administrare de clădiri cu apartamente, închiriere
de apartamente, închiriere de case, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării de
valori mobiliare.

───────

(210) M 2021 08608
(151) 02/12/2021
(732) SABIN & WEIL RX SRL, STR.

PROF NICOARĂ MOISE NR. 2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400474, CLUJ, ROMANIA

(540)
IMPLANTFIX

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

44. Servicii de clinici medicale și de sănătate,
servicii oferite de clinici medicale, servicii
medicale și de sănătate, servicii medicale,
servicii de stomatologie.

───────

(210) M 2021 08609
(151) 02/12/2021
(732) DINAMIC STORE SRL, STR. LIVIU

REBREANU, NR. 13, BL. N2, SC.
1, ET. 9, AP. 204, SECTOR 3,
SECTOR 3, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY, STR.
SOCULUI, NR. 51D, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CORBEANCA,
SAT PETREȘTI, 077067, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Soumixpro

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

9. Suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse pentru tablete,
tastaturi pentru tablete, tablete, tablete digitale,
huse din piele pentru tablete, folii de protecție
pentru tablete, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, baterii, baterii
externe, carcase de baterii, adaptoare de
baterii, baterii electrice reîncărcabile, baterii
pentru telefoane, cabluri pentru baterii, baterii
pentru vehicule, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
pentru lanterne de buzunar, încărcătoare pentru
bateriile țigărilor electronice, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, dispozitive
de încărcat baterii pentru autovehicule,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, surse de alimentare portabile (baterii
reîncărcabile), încărcătoare de baterii pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02/12/2021

laptop-uri, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, telefoane,
telefoane mobile, telefoane digitale, telefoane
inteligente, huse pentru telefoane, căști pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, tastaturi
pentru telefoane inteligente, fete pentru
telefoane celulare, carcase pentru telefoane
mobile, etuiuri pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane inteligente, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
memorii externe pentru telefoane celulare,
cabluri usb pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, joystickuri
adaptate pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, huse din piele
pentru telefoane mobile, suporturi de bord
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de telefoane mobile pentru
bord, huse din piele pentru telefoane inteligente,
protecţii de ecran pentru telefoane mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, huse de
tip flip pentru telefoane mobile, dispozitive ”mâini
libere” (hands-free) pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub formă
de folii pentru telefoane mobile, căști in-ear,
amplificator imagine pentru ecranul telefoanelor
inteligente, boxe, boxe stereo, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe pentru automobile,
suporturi pentru boxe, boxe de monitor, boxe fara
fir, cabluri pentru boxe, microfoane, microfoane
binaurale, suporturi pentru microfoane, brațe
telescopice pentru microfoane, microfoane cu
difuzor fără fir, microfoane pentru dispozitive
de comunicație, aparate de mixaj pentru
microfoane, divizoare electronice de semnal
pentru microfoane, plăci de sunet, amplificatoare
pentru chitare bas, amplificatoare audio,
amplificatoare, amplificatoare electrice, prize
electrice, prize de alimentare cu energie
electrică, prelungitoare cu prize multiple, prize
de telefon, protecții pentru prize, prize pentru
telefon, prize duble pentru căști, cutii de prize
electrice, rame pentru prize electrice, prize
pentru aparate de ras electrice, prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
adaptoare de călătorie pentru prize electrice,

tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi de
calculator, huse pentru tastaturi de calculator.
11. Becuri de iluminat, corpuri de iluminat,
lămpi de iluminat, lanterne de iluminat, aparate
de iluminat, dispozitive de iluminat, lanterne
pentru iluminat, elemente de iluminat, instalații
de iluminat electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, tuburi luminoase pentru iluminat,
lămpi pentru iluminat festiv, tuburi de iluminat
fluorescente, aparate de iluminat și reflectoare,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
cu halogen, aparate de iluminat pentru vehicule,
aparate de iluminat pentru vehicule, lămpi
de iluminat pentru proiectoare, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, corpuri de iluminat
cu infraroșu, aplice (corpuri electrice de iluminat),
corpuri de iluminat de uz casnic, aparate de
iluminat fixabile pe tavan, aparate de iluminat
electrice de interior, aparate de iluminat cu
ecran plat, corpuri de iluminat fluorescent pentru
interior, aparate de iluminat cu fibră electrică,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat), filtre
colorate pentru aparate de iluminat, instalații
de iluminat cu fibră optică, lumânări electrice
acționate cu baterii, lămpi cu led, becuri de
lămpi, filtre pentru lămpi, lămpi cu halogen,
lămpi din sticlă, dulii pentru lămpi electrice, lămpi
pentru camping, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi electrice de noapte, abajururi de sticlă
pentru lămpi, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi pentru pomul de crăciun, lămpi cu neon
pentru iluminat, lămpi electrice pentru iluminare
în interior.
35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terți, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
calculatoare portabile, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale.

───────
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Asuprit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
bandane (fulare), sandale de baie, papuci de
baie, halate de baie, căşti de baie, slipuri de
baie / pantaloni scurţi de baie, costume de
baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru
plajă, berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât), cizme,
chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni de călărie
pentru purtare, camizole, caschete (articole de
îmbrăcăminte), şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din

piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie de corp), manşoane / manşete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru ciclişti,
gulere detaşabile, rochii, capoate, apărători
pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau
sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, pantofi de fotbal / ghete de
fotbal, încălţăminte, cape de blană, blănuri
(îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte), galoşi,
jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi
pentru gimnastică, cizmuliţe, pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de bal mascat,
mitre (pălării), mănuşi cu un deget, curele
cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă
(parka), pelerine, batiste de buzunar, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri, portjartiere, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, cozoroace (articole pentru
acoperirea capului), veste / jiletci, îmbrăcăminte
impermeabilă, broboade, jambiere.

───────


