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Cereri Mărci publicate în 14/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06301 07/09/2021 MARIAN-CONSTANTIN

COSTACHE
SCREENYO

10 M 2021 06487 07/09/2021 POWER SUPPORT SRL POWER SUPPORT

11 M 2021 06488 07/09/2021 S.C. PROENERG SA progarden curte și grădină

12 M 2021 06489 07/09/2021 CHERSIN MIHAIL LOHUIS

13 M 2021 06490 07/09/2021 ASOCIATIA SANSA TA ASOCIAȚIA ȘANSA TA

14 M 2021 06491 07/09/2021 GEORGE ADRIAN
DRAGOMIRESCU

E45Restobar

15 M 2021 06492 07/09/2021 D.V.R. PHARM SRL SENNA DETOX by DVR

16 M 2021 06493 07/09/2021 D.V.R. PHARMA SRL HEPATO DETOX by DVR

17 M 2021 06494 07/09/2021 SC MAZE HOME CONCEPT
SRL

CASAMOB

18 M 2021 06495 07/09/2021 D.V.R. PHARM SRL RESPIRATOR DETOX by DVR

19 M 2021 06496 07/09/2021 D.V.R. PHARM SRL DIGESTI DETOX by DVR

20 M 2021 06497 07/09/2021 D.V.R. PHARM SRL RENAL DETOX by DVR

21 M 2021 06498 07/09/2021 D.V.R PHARM SRL GAZI DETOX by DVR

22 M 2021 06499 07/09/2021 D.V.R. PHARM SRL KILOGRAM DETOX by DVR

23 M 2021 06500 07/09/2021 GENERAL AGRO COM
SERVICE S.R.L.

SAVORIS Ready to Eat

24 M 2021 06501 07/09/2021 S.C. GAUDIUM VITAE S.R.L Terrawell

25 M 2021 06502 07/09/2021 JUNXIAO FU IT iTrend

26 M 2021 06503 07/09/2021 ESHOPA ONLINE SALES S.R.L. UIQ

27 M 2021 06504 07/09/2021 S.C. PROENERG SA ProWeld tehnica pentru sudare

2 M 2021 06439 03/09/2021 DANTE INTERNATIONAL SA tazz10

3 M 2021 06466 07/09/2021 CLAYON LUX Aroti Misterul formelor tale

4 M 2021 06479 07/09/2021 ESSENTIAL FOODS SRL extraveganza

5 M 2021 06482 07/09/2021 ROMCHIM PROTECT SRL AGRISOL-AZOSULF

6 M 2021 06483 07/09/2021 LORENA IORDACHE Wake up

7 M 2021 06484 07/09/2021 ADRIAN-NICOLAE HANAS mounli

8 M 2021 06485 07/09/2021 S.C. PROENERG SA

9 M 2021 06486 07/09/2021 PETRICA FOCA CP Crama lui Petrică
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 06505 07/09/2021 LASER DENT MEDICAL S.R.L. Laser Dent Medical

29 M 2021 06506 07/09/2021 BPI MANAGEMENT
CONSULTING ROMANIA S.R.L.

BPI Romania

30 M 2021 06507 07/09/2021 S.C. MERT S.A. PARADISE

31 M 2021 06508 07/09/2021 PIRAMID INTERNATIONAL SA ATIFCO foods

32 M 2021 06509 07/09/2021 SC FINANCE MEDIA SRL VINUL PROCURORULUI

33 M 2021 06510 07/09/2021 SC FINANCE MEDIA SRL VINUL JUDECATORULUI

34 M 2021 06511 07/09/2021 SC FINANCE MEDIA SRL VINUL AVOCATULUI

35 M 2021 06512 07/09/2021 JO PLATFORM STUDIO S.R.L JO PILATES JO PLATFORM
STUDIO

36 M 2021 06513 07/09/2021 SC FINANCE MEDIA SRL DOMINA

37 M 2021 06514 07/09/2021 SC FINANCE MEDIA SRL IMPERIO

38 M 2021 06515 07/09/2021 NOVOLINE PHARM SRL Imunovo

39 M 2021 06516 07/09/2021 S.C. GEMENELE
FOLCLORULUI
MARAMURESEAN SRL

ALBASTRU RURAL

40 M 2021 06517 07/09/2021 GUSTURI TRADITIONALE DIN
CAMARA DRAGULUI SRL

FITFRESH

41 M 2021 06518 07/09/2021 ORTOMEDICA SRL ORTOMEDICA
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(210) M 2021 06301
(151) 07/09/2021
(732) MARIAN-CONSTANTIN

COSTACHE, STR. LEVANTICA
NR. 40, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING, BD. GH.
SINCAI NR. 5, 4, ROMANIA

(540)

SCREENYO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.01.01

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

clase:
35. Publicitate, servicii de agentie de publicitate,
servicii de publicitate sub forma de comunicări
publice, declarații sau anunțuri prin toate
mijloacele de difuzare și cu privire la toate tipurile
de bunuri și/sau servicii, servicii publicitare, de
marketing și promoționale, de exemplu, dar
fără să fie limitate la acestea, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare, în
chirierea spațiului publicitar, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, organizarea de târguri
și expoziții cu scop publicitar sau comercial,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a remorcilor publicitare și
camioanelor publicitare,cu sau fără ecrane
digitale , cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să le cumpere
în mod convenabil, astfel de servicii fiind
furnizate prin intermediul lanțurilor de magazine,
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, dar fără să se limiteze la acestea.

───────

SOSEAUA VIRTUTII NR.148,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

tazz10
(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, regruparea, pentru alte persoane,
de alimente, băuturi preparate pentru consum,
produse de bacanie pentru a permite clienților
să le compare și să cumpere comod aceste
produse, servicii administrative pentru prelurea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de preluare de
comenzi telefonice pentru terți, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing.

(210) M 2021 06439
(151) 03/09/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,
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39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete, împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.

───────

(210) M 2021 06466
(151) 07/09/2021
(732) CLAYON LUX, STR. OBORULUI,

NR. 4, BL. AG6, SC. 2, ET. 2, AP.
27, JUD. BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Aroti Misterul formelor tale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.19; 03.13.01

(591) Culori revendicate:mov, roz deschis,
roz închis, grena, crem, albastru, maro,
maro deschis, galben

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

25. Acoperitori pentru mameloane (articole de
îmbrăcăminte), bluze de corp, bluzițe de noapte,
body-uri (lenjerie de corp), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri din plasă, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), burtiere (lenjerie
de corp), burtiere tip chilot, bustiere, bustiere
sport, bustiere sport care absorb umezeala,
camizole, chiloți, chiloți de damă, chiloți tanga,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
pentru bebeluși, compleuri de dormit, corsete,
cămăși de noapte japoneze (nemaki), cămăși
de noapte pentru femei, cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki), cămăși purtate sub

chimonouri (juban), lenjerie intimă și de noapte,
corsete (lenjerie), crinoline, halate din material
textil, jupoane, jupoane scurte, lenjerie de corp,
lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp pentru
bebeluși, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie funcțională, lenjerie intimă de
damă, lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, neglijeuri, măști pentru dormit,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, îmbrăcăminte de noapte,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), pijamale,
pijamale (numai din tricot), pijamale pentru
fetițe, pijamale pentru gravide, suspensoare
(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene fără
bretele, sutiene și brasiere, veste termice, șorturi
femeiești sub formă de lenjerie intimă, șosete
pentru purtat în pat, sutiene pentru alăptat,
bretele pentru sutiene (piese vestimentare),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
chiloți pentru femei, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie intimă), lenjerie intimă antiperspirantă,
combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie intimă pentru modelarea corpului.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
acoperitori pentru mameloane, bluze de corp,
bluzițe de noapte, body-uri (lenjerie de corp),
body-uri (articole de îmbrăcăminte), body-uri
din plasă, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
burtiere (lenjerie de corp), burtiere tip chilot,
bustiere, bustiere sport, bustiere sport care
absorb umezeala, camizole, chiloți, chiloți de
damă, chiloți tanga, combinezoane (lenjerie de
corp), combinezoane pentru bebeluși, compleuri
de dormit, corsete, cămăși de noapte japoneze
(nemaki), cămăși de noapte pentru femei,
cămăși lungi purtate sub chimonouri (koshimaki),
cămăși purtate sub chimonouri (juban), lenjerie
intimă și de noapte, corsete (lenjerie), crinoline,
halate, jupoane, jupoane scurte, lenjerie de corp,
lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp pentru
bebeluși, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie funcțională, lenjerie intimă de
damă, lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tricotată, lenjerie lungă, lenjerie
pentru gravide, maiouri interioare sau de noapte
pentru femei, neglijeuri, măști pentru dormit,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni de corp,
pantaloni de pijama, îmbrăcăminte de noapte,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), pijamale,
pijamale (numai din tricot), pijamale pentru
fetițe, pijamale pentru gravide, suspensoare
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(lenjerie de corp), sutiene aderente, sutiene fără
bretele, sutiene și brasiere, veste termice, șorturi
femeiești sub formă de lenjerie intimă, șosete
pentru purtat în pat, sutiene pentru alăptat,
bretele pentru sutiene (piese vestimentare),
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
costume de baie întregi cu bureți pentru sutien,
chiloți pentru femei, lenjerie intimă, corsete
(lenjerie intimă), lenjerie intimă antiperspirantă,
combinezoane (lenjerie intimă), lenjerie intimă tip
boxer, lenjerie intimă pentru modelarea corpului.

───────

(210) M 2021 06479
(151) 07/09/2021
(732) ESSENTIAL FOODS SRL, ALEEA

FRATII BUZESTI, NR. 7, AP.18,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

extraveganza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.06

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

29. Alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, batoane de brânză,
batoane din tofu, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane de peşte file, batoane organice
pe bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe bază
de soia, batoane organice pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de produse lactate, băuturi
preparate din lapte sau care conțin lapte, băuturi

aromate pe bază de lapte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de lapte de
arahide, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de soia utilizate ca înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, boabe, boabe de soia
preparate, boabe de mazăre galbenă, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, boabe
de soia uscate, chiftele de soia, chiftele de
hamburger negătite, chips-uri, grăsime de cocos,
ulei de cocos, curmale, crochete alimentare,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
pe bază de lapte, fasole, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lemnoasa gatite, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe feliate, fructe în conservă, jeleuri de fructe,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe la borcan,
fructe preparate, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, materii grase
pentru fabricarea de grăsimi comestibile, grăsimi
vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale pentru
bucătărie, gustări din alge marine comestibile,
gustari pe baza de alune, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
tofu, iaurt, iaurturi aromate, iaurt de băut, iaurt
de soia, înlocuitori de brânzăl, inlocuitori pentru
produse lactate, lapte, lapte aromat, lapte din
boabe de soia, lapte de soia, lapte din boabe
de soia aromat, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), lapte de orez, lapte de migdale, lapte
de cocos, lapte de cocos (bauturi), lapte de
ovăz, lapte de arahide, lapte de nucă de cocos
folosit ca băuturi, lapte praf de cocos, lapte
de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de
lapte, lapte de migdale pentru uz culinar, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de orez de
uz culinar, legume amestecate, legume uscate,
linte, nuci aromate preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci
de acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci
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de betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci macadamia preparate, nuci pecan
preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
de fructe, pastă de fructe presate, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, piureuri de fructe, plante și înlocuitori
pe bază de nuci pentru produsele lactate,
produse lactate tartinabile, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, înlocuitori
de lapte, kefir (băutură din lapte), salate aperitiv,
salate preparate, semințe comestibile, semințe,
preparate, semințe procesate, shake-uri din
lapte, ulei de nuci, ulei de soia, ulei de unt, uleiuri
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
unt de alune cashew, unt de arahide, unt de
cacao, unt de cocos, unt de migdale, unt de
semințe, unt din diferite nuci sub formă de praf,
unt din fructe oleaginoase sub formă de pudra,
unt preparat din alune, tofu, produse din tofu,
înlocuitori pentru produsele lactate pe bază de
soia şi/sau orez, în special în formă lichidă, pastă
sau pudră, incluse în această clasă, unt cu miere,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori

comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din ovăz, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri de înghețată, amestecuri de orez,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
arome folosite pentru preparea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), arome naturale pentru înghețate
(altele decât esențele eterice sau uleiurile
esențiale), arome obținute din fructe, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de ciocolată, batoane de
înghețată, batoane de lapte congelat, batoane de
ovăz, batoane dulci, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de grâu, batoane
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pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
băuturi pe bază de înghețată, boabe de
grâu integral uscate, biscuiti, cereale preparate
pentru consum uman, condimente, deserturi
cu înghețată, deserturi cu musli, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri fără conținut de zahăr,
fasole procesată, fasole uscată, fasole reprăjită,
sos de fasole, făină şi preparate din cereale,
făină de cereale, făină de nuci, făină de orez,
făină de ovăz pentru consum uman, făină de soia
pentru mâncare, făină din semințe oleaginoase
pentru alimente, făină vegetală, fulgi din cereale,
germeni de fasole prelucrați, germeni de grâu,
glazuri, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de lapte (arome), inlocuitor
pentru inghetata pe baza de soia, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată din lapte, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, orez decorticat, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, făină de orz, orz preparat
pentru consum uman, alimente pe bază de
ovăz , ovăz pentru consum uman, ovăz procesat
pentru alimente de consum uman, pastă de
fasole, pastă de fasole condimentată. pasta
din boabe de soia (condiment), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, paste
de migdale, paste din hrișcă, paste din năut,
paste din orez, pasta din boabe de soia
(condiment), paste din quinoa, porumb procesat
pentru consum uman, prăjituri de cereale pentru
consum uman, prăjituri din iaurt înghețate,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), produse de
cofetărie cu înghețată, preparat din cereale
(făină alimentară), preparate din tărâțe pentru
consum uman, produse alimentare fabricate din
orez, produse de cofetărie din nuci, produse de
înghețată pe bază de soia, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
snacks-uri crocante, snacksuri din grâu extrudat,
șerbeturi (înghețată), sosuri aromatizate cu
alune, sorbete (înghețate pe bază de apă),
sosuri pentru gustări, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncăruri, sosuri pentru orez,
sosuri pentru salate, miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
bilogica pentru consum uman, glazuri de miere

pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de uz
alimentar, miere si alimente care contin miere,
preparate constand in totalitate sau in mare parte
din miere, fagure de miere (comestibile), miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis, miere amestecata
cu seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, fagure brut, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, înlocuitori
de miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, batoane dulci de cereale,
lăptișor de matcă de uz alimentar, pâine, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă
de tort/aluat de tort, torturi/prăjituri, zahăr candel
cristalizat, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, miere,
lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, propolis pentru
alimentaţie umană, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, porumb, măcinat,
porumb, copt, sos de merişoare (condiment),
aluat, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
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de cofetărie), făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, făină de muştar, muştar, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, propolis/clei de albine, budinci,
sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), sosuri
pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri cu
ierburi, sosuri gata făcute, sosuri pentru salate,
sosuri de carne, sosuri de fructe, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, piureuri
de legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt,
făină de cereale, glazuri de miere pentru șuncă,
zahăr, miere, sirop de melasă.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi

nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
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preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.

───────

(210) M 2021 06482
(151) 07/09/2021
(732) ROMCHIM PROTECT SRL, STR.

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

(540)
AGRISOL-AZOSULF

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

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

───────

(210) M 2021 06483
(151) 07/09/2021
(732) LORENA IORDACHE, SOS. GHE.

IONESCU SISESTI NR. 31-41, VILA
NR. 35, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Wake up

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 02.03.01; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.01.03

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

16. Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, tipărituri, articole de legâtorie,
fotografii, papetârie, adezivi pentru papetârie
sau menaj, materiale pentru artisti, pensule,
masini de scris si articole de birou (cu
excepta mobilierului), material didactic sau
pentru învățământ (cu excepția aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educatie, instruire, divertisment, activităti
sportive si culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor si persoanelor, servicii
personale si sociale oferite de terfoi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 06484
(151) 07/09/2021
(732) ADRIAN-NICOLAE HANAS, NR.

330/A, COM. PARȚA, JUDEŢ
TIMIŞ, SAT PARȚA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011146, ROMANIA

(540)

mounli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. 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, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr, măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante,
luciu de buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
pietre de alaun (astringente), ambra (parfum),
astringente pentru scopuri cosmetice, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri de masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
pomezi pentru scopuri cosmetice, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, şerveţele
umede pentru uz igienic şi cosmetic, şerveţele
demachiante, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumurile de flori, apă de
colonie, apă de toaletă, deodorante pentru uz
personal, preparate pentru fumigaţie (parfumuri),
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, preparate fitocosmetice,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
cosmetice, henna (nuanţator cosmetic), extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, creme de protecţie solară, plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
cosmetice, uleiuri esenţiale, paste de dinţi,
nemedicinale, apă de gură nemedicinală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
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pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele decât cele cu uz medical, preparate
pentru ras, săpun pentru ras, gel de duş,
balsam de păr, şampoane uscate, săpunuri
lichide, produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), unghii false,
intăritor pentru unghii, vârfuri pentru unghii,
decalcomanii pentru unghii, lac de unghii, ojă
de unghii, sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, gel pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, bază pentru
unghii (cosmetice), pile abrazive pentru unghii,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
lipici pentru întărirea unghiilor, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, unghii false din metale
prețioase, lac de bază pentru unghii, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, unghii false pentru degetele de la
picioare, adezivi pentru gene, păr și unghii false,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice).
8. Pile pentru unghii, clești de unghii, clești
pentru unghii, pile de unghii, pile electrice
de unghii, freză electrică pentru unghii, pile
pentru unghii, neelectrice, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, pile de unghii pentru manichiură,
clești de unghii (unelte manuale), dispozitive

neelectrice de șlefuit unghiile, instrumente
pentru lustruirea unghiilor (neelectrice), pile
de unghii, electrice sau neelectrice, capete
cu role pentru pile electronice de unghii,
instrumentar de pedichiură, truse de pedichiură
electrice, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), truse de pedichiură, accesorii pentru
manichiură, truse de manichiură, truse de
manichiură (electrice), etuiuri pentru instrumente
de manichiură.
11. Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete (care nu
sunt de uz medical), aparate de dezinfecţie
(sterilizatoare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
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, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
creme de albit pielea, creme pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice, şerveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, preparate de
toaletă nemedicinale, preparate cosmetice
pentru copii, grăsimi pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, loţiuni de păr, nuanţatoare
de păr, coloranţi de păr, preparate pentru
ondularea părului, fixativ pentru păr, loţiuni
pentru păr, decoloranţi pentru păr,măşti şi
tratamente pentru păr pentru scopuri cosmetice,
produse pentru îndepărtarea părului, soluţii
de neutralizare pentru ondulare permanentă,
coloranţi pentru barbă, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, antiperspirante,
luciu de buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, produse cosmetice pentru machiaj,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
pietre de alaun (astringente), ambra (parfum),
astringente pentru scopuri cosmetice, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri de masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
pomezi pentru scopuri cosmetice, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetice, şerveţele
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umede pentru uz igienic şi cosmetic,şerveţele
demachiante, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumurile de flori, apă de
colonie, apă de toaletă, deodorante pentru uz
personal, preparate pentru fumigaţie (parfumuri),
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri pentru
parfumuri şi arome, preparate fitocosmetice,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
cosmetice, henna (nuanţator cosmetic), extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, creme de protecţie solară, plasturi
cu gel pentru ochi utilizaţi în scopuri
cosmetice,uleiuri esenţiale, paste de dinţi,
nemedicinale, apă de gură nemedicinală, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igienă
personală, geluri de albire a dinţilor, benzi
pentru albirea dinţilor, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
duş pentru igienă personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale, şampon
nemedicinal, şampoane pentru uz veterinar,
altele decât cele cu uz medical,preparate
pentru ras, săpun pentru ras, gel de duş,
balsam de păr, şampoane uscate, săpunuri
lichide, produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), unghii false,
intăritor pentru unghii, vârfuri pentru unghii,
decalcomanii pentru unghii, lac de unghii, ojă
de unghii, sclipici pentru unghii, cremă pentru
unghii, gel pentru unghii, cosmetice pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, bază pentru
unghii (cosmetice), pile abrazive pentru unghii,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
lipici pentru întărirea unghiilor, pansamente
pentru reconstrucția unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, unghii false din metale
prețioase, lac de bază pentru unghii, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, produse pentru îndepărtarea

ojelor de unghii, strat superior pentru lac
de unghii, lac de unghii de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului
de unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, unghii false pentru degetele
de la picioare, adezivi pentru gene, păr și
unghii false, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), preparate
pentru îngrijirea unghiilor, pile pentru unghii ,
clești de unghii, clești pentru unghii, pile de
unghii, pile electrice de unghii, freză electrică
pentru unghii, pile pentru unghii, neelectrice,
foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile de unghii
pentru manichiură, clești de unghii (unelte
manuale), dispozitive neelectrice de șlefuit
unghiile, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), pile de unghii, electrice sau
neelectrice, capete cu role pentru pile electronice
de unghii, truse de pedichiură, instrumentar
de pedichiură, truse de pedichiură electrice,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
truse de pedichiură, instrumentar de pedichiură,
truse de pedichiură electrice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), accesorii
pentru manichiură, truse de manichiură, truse
de manichiură (electrice), pile de unghii pentru
manichiură, etuiuri pentru instrumente de
manichiură, lămpi cu raze ultraviolete pentru
scopuri cosmetice, lămpi cu raze ultraviolete
(care nu sunt de uz medical), aparate
de dezinfecţie (sterilizatoare, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicata, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, organizarea de expoziţii
şi târguri în scop comercial şi/sau de publicitate.
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41. Servicii de educatie si instruire oferite de
scolile de frumusețe.
44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, saloane de
infrumusețe, saloane de relaxare, şi anume
spa, saloane de masaj, saloane de coafură,
saloane de manichiura si de pedichiura, servicii
de consiliere în materie de infrumusețare şi
de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
consultanţă şi informaţii în materie de frumuseţe.

───────

(210) M 2021 06485
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI 4F, SECTOR 5,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1375C), albastru (Pantone 3025C), gri
(Pantone 425C)

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

4. Lubrifianți, combustibili și materiale pentru
iluminat, energie electrică, lubrifianți și unsori
industriale, ceară și lichide.
6. Mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport, baghete
metalice pentru brazură și sudură, inclusiv cele
din aliaje de oțel și de titan.
7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, generatoare
de electricitate, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de distribuire, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, generatoare de electricitate, roboți
de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), accesorii cu capăt pentru uneltele
electrice, acoperiri pentru camă (piese de
mașini), acumulatoare de vid pentru motoare
cu combustie internă, acumulatoare hidraulice,
motoare de acționare, altele decât cele

pentru vehicule terestre, lanțuri de acționare,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
acumulatoare hidropneumatice, acumulatoare
hidraulice ca piese de mașini, acționări
hidrostatice, acționări liniare, adaptoare pentru
bobine (componente ale mașinilor industriale),
adaptoare la țevi (piese pentru mașini),
adaptoare pentru burghie (piese pentru mașini),
adaptoare pentru mașini unelte, motoare
cu aer comprimat, alimentatoare pentru
carburatoare, amortizoare de torsiune pentru
mașini, amortizoare de sunet (silențiatoare) ca
părți componente ale sistemelor de evacuare
la mașini, ambreiaje, altele decât cele pentru
vehicule terestre, angrenaje cilindrice (altele
decât cele pentru vehicule terestre), ansambluri
de cutii de angrenaje (altele decât pentru
vehiculele terestre), arbori cardanici, arbori cu
came, arbori de transmisie, cu excepția celor
pentru vehicule terestre, bobine (piese de
motoare cu combustie internă), bolț de piston,
bucșe cu bile, bujii de aprindere pentru motoare,
bujii, bujii de încălzire pentru motoare diesel,
burghie elicoidale folosite împreună cu uneltele
electrice, burghie cu coadă conică (piese
pentru mașini), carburatoare, convertizoare
catalitice, convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehicule terestre, demaroare,
demaroare cu sfoară pentru motoare altele decât
pentru vehicule, cuțite demontabile rotative
(componente ale mașinilor), deflectoare (piese
pentru utilaje, motoare sau mașini), cutii de
viteze, altele decât cele pentru vehicule terestre,
cutii de viteze pentru transmisii hidraulice (altele
decât cele pentru vehiculele terestre), discuri
abrazive cu acționare electrică, dispozitive de
acționare pentru amortizoare, dispozitive de
acționare pentru mecanisme, dispozitive de
comandă pneumatice pentru motoare, elemente
de transmisie, altele decât cele pentru vehicule
terestre, generatoare electrice pentru vehicule,
perii de cărbune (electricitate), vârfuri din
widia pentru burghie, vârfuri din widia (unelte
pentru aparate), vârfuri din ceramică (unelte
pentru aparate), echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de sudare
electrică prin puncte, mașini de sudare a
metalelor (electrice), mașini de sudare acționate
cu gaz, aparate electrice automate pentru
sudare.
8. Unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere.
9. Măști de protecție pentru sudură, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
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dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control.
11. Aparate de iluminat și reflectoare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), filtre pentru
uz industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, construcții transportabile, nu din metal.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, întreținere și reparații de
echipamente de încălzit.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 06486
(151) 07/09/2021
(732) PETRICA FOCA, STR. BUCOVINA,

NR. 46S, ET. 2, AP.12, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

CP Crama lui Petrică

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 07.03.01; 23.01.01;
24.09.05

(591) Culori revendicate:maro

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

33. Rachiu, băuturi spirtoase, băuturi alcoolice
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
extracte de lichioruri spirtoase, vin, vin alb,
băutură alcoolică pe bază de vin și fructe, băuturi
aperitive pe bază de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin, cocteiluri
preparate pe bază de vin, piquette (băutură pe
bază de vin), vin de acanthopanax (ogapiju), vin
de căpșuni, vin de fructe, vin de mure, vin de orez
galben, vin de struguri, vin de zmeură neagră
(bokbunjaju), vin fiert, vin pentru gătit, vin roșu,
vin slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant
de fructe, vin spumant de struguri, vinuri albe
spumante, vinuri cu alcool, vinuri cu denumire
de origine protejată, vinuri cu indicație geografică
protejată, vinuri de desert, vinuri de masă,
vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona, vinuri neacidulate, vinuri
roșii spumante, vinuri roze, vinuri spumante,
vinuri spumante naturale, băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi pe bază de vin.
35. Servicii de comerț, servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
marketing pentru evenimente, promovare de
evenimente speciale, organizare și realizare
de evenimente publicitare, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
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organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate si reclama, publicitate si marketing,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale.

───────

(210) M 2021 06487
(151) 07/09/2021
(732) POWER SUPPORT SRL, B-DUL

CHISINAU, NR. 2, BLOC 50,
SCARA 1, ETAJ 8, APARTAMENT
36, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

POWER SUPPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 24.17.25

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

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.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06488
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI NR. 4F,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

progarden curte și grădină

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
555C), gri (Pantone 425C)

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

4. Uleiuri minerale, uleiuri sintetice, uleiuri
pentru motoare, uleiuri fine pentru motoare.
7. Utilaje agricole, utilaje pentru integrarea
substanțelor în sol (utilaje agricole), utilaje
agricole altele decât unelte de mână acționate
manual, șine din cauciuc utilizate cu șenile
pe utilaje agricole, suflante de zăpadă, pluguri
(unelte agricole remorcate de tractor), pluguri
cu discuri (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini de tuns iarba, mașini de tuns iarba
autopropulsate, mașini de tuns iarba, alimentate
cu benzină, capete de tăiere pentru mașini
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de tuns iarba, mașini electrice de tuns iarba,
ferăstraie electrice, ferăstraie cu lanț electrice,
ferăstraie pentru tăierea crengilor uscate
(electrice), lame pentru ferăstraie electrice,
ferăstraie electrice pentru lemn, ferăstraie
electrice pentru decuparea pavajelor, ferăstraie
de salvare (scule electrice), despicător de lemne
(mașini), pompe, pompe submersibile, ejectoare
(pompe), pompe hidraulice, pompe centrifuge,
pompe rotative, pompe electrice, pompe axiale,
pompe pneumatice, pompe aspirante, pompe,
compresoare și suflante, pompe de înaltă
presiune, pompe cu șurub excentric, pompe
cu roți dințate, pompe electrice pentru iazuri,
membrane pentru pompe, pompe electrice
submersibile, pompe de refulare, pompe cu
turbină verticală, pompe de aer comprimat,
pompe electrice pentru piscine, pompe de
apă pentru utilizare în acvarii, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialului lichid,
freze de zăpadă, motocultoare (mașini agricole),
motocultivatoare electrice pentru gazon și
grădină, motocultivatoare de grădină, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare și transmisie
a mașinilor, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru ouă,
mașini automate de vânzare, mașini tocătoare,
tocătoare (mașini), tocătoare de lemn (mașini).
8. Despicătoare de bușteni (unelte acționate
manual), motocultoare (unelte acționate
manual).

───────

(210) M 2021 06489
(151) 07/09/2021
(732) CHERSIN MIHAIL, CALEA

PLEVNEI NR. 145B, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP.
12, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

LOHUIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, extinctoare.
11. 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. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
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42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06490
(151) 07/09/2021
(732) ASOCIATIA SANSA TA, STR.

LIVEZILOR NR 12, JUDETUL
ILFOV, COMUNA CHIAJNA, SAT
ROSU, 07000, ILFOV, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA ȘANSA TA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 07.03.01

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

clase:
35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale.
42. Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară, servicii juridice.
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 06491
(151) 07/09/2021
(732) GEORGE ADRIAN

DRAGOMIRESCU, STR.
SMARDAN NR 51, BL. S15B SC, C,
AP.5, JUDETUL ARGES, PITESTI,
110217, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
E45Restobar

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

43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2021 06492
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
SENNA DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.
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───────

(210) M 2021 06493
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARMA SRL, STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
HEPATO DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06494
(151) 07/09/2021
(732) SC MAZE HOME CONCEPT SRL,

STR. LT. ALEXANDRU POPESCU
NR. 9B, MANSARDĂ, CAMERA
3, MODULUL B3, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CASAMOB

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

11. Aparate şi instalații de iluminat, stâlpi de
iluminat, corpuri de iluminat pentru luminat
festiv, lanterne de iluminat, aparate de iluminat,
dispozitive de iluminat, accesorii de iluminat,
elemente de iluminat, becuri de iluminat,
corpuri de iluminat, proiectoare de iluminat,
plafoniere (corpuri de iluminat), instalații pentru
iluminat stradal, accesorii electrice de iluminat,
ornamente pentru iluminat (accesorii), tuburi
luminoase pentru iluminat, stâlpi mobili pentru
iluminat, corpuri de iluminat arhitectural, spoturi
pentru iluminatul casnic, instalații de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat pentru interior, aparate şi
instalaţii de iluminat, accesorii pentru corpuri
de iluminat, Lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate de iluminat și reflectoare, corpuri de
iluminat cu LED lumini LED pentru iluminatul
public, lămpi cu arc (corpuri de iluminat),
aparate de iluminat fîxabile pe tavan, aparate de
iluminat electrice de interior, corpuri de iluminat
de uz casnic, aparate de iluminat cu ecran
plat, reflectoare pentru corpuri de iluminat la
scară mare, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (OLED).
20. Mobilă superpozabilă, mobilă antichizată,
mobilă curbată, rafturi de mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă și mobilier, mobilă cu
pat încorporat, mobilă stil antic, reproducere,
elemente de separare individuale (mobilă),
rafturi pentru dulapuri de îndosariere (mobilă),
somiere, fotolii, paturi, biblioteci, scaune, mese,
dulapuri, cuiere, console, uşi pentru mobilă,
mobilă, rafturi.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata, online, servicii de import-export cu
amănuntul şi cu ridicata, online.

───────

(210) M 2021 06495
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
RESPIRATOR DETOX by DVR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06496
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
DIGESTI DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf

de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06497
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, SAT
PREJMER, JUD. BRAŞOV,
COMUNA PREJMER, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
RENAL DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────
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(210) M 2021 06498
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R PHARM SRL, STR. MILANO

NR.12, CAM.2, SAT PREJMER,
JUDETUL BRASOV, COMUNA
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
GAZI DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanțe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereal,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condiment, mirodenii ierburi
conservate, oţet şi sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produse naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06499
(151) 07/09/2021
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
KILOGRAM DETOX by DVR

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinală,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare şi abrazive.

5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si tăiţei,
tapioca si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, îngheţată, șerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii ierburi
conservate, oţet si sosuri.
35. Servicii de comerţ cu produsele naturiste
proprii, servicii de publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06500
(151) 07/09/2021
(732) GENERAL AGRO COM SERVICE

S.R.L., SAT GRAJDANA, JUDEŢ
BUZĂU, COMUNA TISAU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

SAVORIS Ready to Eat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.17; 11.01.01;
24.01.05; 02.09.01

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

29. Legume gătite, legume preparate la grătar,
mâncăruri cu legume preparate, produse
din legume preparate, produse din carne
preparate, mâncăruri preparate pe bază de
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carne, mâncăruri pe bază de pește, mâncăruri
preparate conținând în principal curcan,
mâncăruri preparate care conțin (în principal)
bacon, mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri gătite constând în
principal din legume, mâncăruri gătite constând
în principal din carne de pui, supe de legume,
legume în saramură, salate de legume, burgeri
din legume, antreuri pe bază de legume.
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandvișuri
cu legume, sandvișuri încălzite la grill, lipie,
sosuri (condimente), hamburgeri (sandvișuri),
hot dog (sandvișuri), sandvișuri care conțin
salată.

───────

(210) M 2021 06501
(151) 07/09/2021
(732) S.C. GAUDIUM VITAE S.R.L, STR.

DONATH NR. 34-36, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Terrawell

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.05; 05.03.16; 26.11.02

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
cosmetice, de ingrijire personală, de uz casnic,
articole de voiaj (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web

sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 06502
(151) 07/09/2021
(732) JUNXIAO FU, STR. STEJARULUI

NR.29, JUDEŢ ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

IT iTrend

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 01.15.03

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

clase:
9. Huse telefoane, huse tabletă, încărcător auto,
încărcător priză, încărcătoare fără fir, cablu
de date, accesorii pentru telefoane(handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon
şi tablete, folii pentru telefoane, baterii, carcase
pentru telefoane mobile.
35. Publicitate, servicii de comerţ online cu
echipamente, huse şi accesorii pentru telefoane
mobile cum ar fi: huse şi carcase pentru
telefoane mobile şi tabletă, acumulatori pentru
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telefon şi tabletă, încărcătoare de baterii
electrice, ambalaje pentru piese şi accesorii
pentru telefoane, baterii electrice, folii pentru
telefoane.

───────

(210) M 2021 06503
(151) 07/09/2021
(732) ESHOPA ONLINE SALES S.R.L.,

ALEEA ULMILOR NR. 35, BL.
B17, SC. A, ET. 4, AP. 18, JUDEŢ
NEAMŢ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)
UIQ

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,

tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii usb, adaptoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile.
35. Regruparea în avantajul terţilor de
aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
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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, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,

tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
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accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru

comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
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pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea

datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
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pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
furnizarea de informaţii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,

acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
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de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, laptopuri,
boxe, boxe pentru automobile, boxe portabile,
boxe de calculator, genți adaptate pentru
laptopuri, genți pentru aparate de fotografiat,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
fotografice, genți adaptate pentru transportarea
aparatelor video, genți de transport pentru
calculatoare portabile, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut, telefoane, telefoane mobile, telefoane
inteligente, telefoane inteligente sub formă
de ceas de mână, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
ceasuri inteligente, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru

telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri usb, memorii usb,
adaptoare usb, încărcătoare usb, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, playere multimedia, playere video
digitale, playere de muzica portabile, playere
multimedia pentru mașini, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile.

───────

(210) M 2021 06504
(151) 07/09/2021
(732) S.C. PROENERG SA, BD.

ABATORULUI 4F, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040415, ROMANIA

(540)

ProWeld tehnica
pentru sudare
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.15

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123C), negru (Pantone black)

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

6. Sârmă de sudură, sârmă de sudură cu flux
încorporat.
7. Roboți pentru sudură, aparate electrice
automate pentru sudare, mașini de sudare
electrică prin puncte, mașini de sudare acționate
cu gaz, arzătoare de sudare, acționate cu gaz,
mașini de sudură pentru sudarea materialelor
plastice, mașini de sudare a metalelor (acționate
cu gaz), mașini de sudare cap la cap pentru
conducte (acționate cu gaz), prese de sudare cu
o singură coloană, electrozi pentru mașinile de
sudură.
9. Măști de protecție pentru sudură, măști
de sudură, redresoare de curent electric,
redresoare electrice, redresoare manuale,
redresoare, redresoare pentru alternator,
redresoare pentru baterii solare, redresoare
comandate pe bază de siliciu, module
redresoare, tuburi redresoare.

───────

(210) M 2021 06505
(151) 07/09/2021
(732) LASER DENT MEDICAL S.R.L.,

STR. VĂLENI, NR. 3C, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909,
TR. 1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Laser Dent Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX #ffffff),
turcoaz (HEX #11EAFE)

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

35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
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publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de

texte publicitare, servicii de marketing în
domeniul stomatologiei, servicii de comerţ,
servicii de comerţ cu amănuntul, servicii de
comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
îngrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii spitaliceşti, servicii de
bănci de ţesuturi umane, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente
medicale, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de case de odihnă,
servicii de sanatorii, închirierea instalaţiilor
sanitare, servicii de telemedicină, servicii de
terapie, consiliere alimentară și nutrițională,
închiriere de roboți chirurgicali, anestezie
dentară, servicii de igienă dentară, servicii
oferite de clinici dentare, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, stomatologie,
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii stomatologice
mobile, închiriere de instrumente stomatologice,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, servicii
de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii medicale, servicii de
îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane, servicii de clinică medicală, servicii
de analize medicală, servicii de stomatologie,
chirurgie, servicii de albire a dinților, servicii de
curățare a dinților.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/09/2021

(210) M 2021 06506
(151) 07/09/2021
(732) BPI MANAGEMENT CONSULTING

ROMANIA S.R.L., STR. MIHAI
EMINESCU NR. 44-48, ETAJ 1,
APARTAMENT NR 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BPI Romania

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.03.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#202c59), galben (Hex #fdd531)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.

───────

(210) M 2021 06507
(151) 07/09/2021
(732) S.C. MERT S.A., SOS.

BUCURESTI- URZICENI NR.
50A, SAT AFUMATI, JUDETUL
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ETAJ
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
PARADISE

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

16. Materiale plastice pentru ambalat, pungi din
plastic pentru ambalat.

───────

(210) M 2021 06508
(151) 07/09/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

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

(540)

ATIFCO foods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 06.01.02

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

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
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orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente pe
bază de legume pentru paste, sare, mirodenii,
busuioc uscat, cimbru uscat, foi de dafin uscate,
leuștean uscat, mărar uscat, oregano uscat,
pătrunjel uscat, piper, piper măcinat, boabe
de piper, piper roșu măcinat, boia, usturoi
măcinat, praf de usturoi (condiment), sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare
altele decat uleiurile esentiale, vanilie (arome)
altele decat uleiurile esentiale, arome de lămâie
altele decat uleiurile esentiale, arome de migdale
altele decat uleiurile esentiale, arome pentru
brânză altele decat uleiurile esentiale, arome
pentru prăjituri altele decat uleiurile esentiale,
arome de unt altele decat uleiurile esentiale,
arome din ceai altele decat uleiurile esentiale,
arome pentru supe altele decat uleiurile
esentiale, arome de cafea altele decat uleiurile
esentiale, arome obținute din fructe altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din pește
altele decat uleiurile esentiale, arome preparate
din carne altele decat uleiurile esentiale, arome
preparate din murături altele decat uleiurile
esentiale, arome pe bază de ciocolată, arome
de fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare

(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome
de migdale pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
cacao, pudră de cacao, pudră de cacao instant,
cacao pentru prepararea băuturilor, amestecuri
pe bază de cacao altele decat uleiurile esentiale,
extracte de cacao pentru consum uman altele
decat uleiurile esentiale, extracte de cacao
utilizate ca arome pentru alimente altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, cereale
neprocesate, ciuperci şi trufe proaspete, alge
neprocesate, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de orez și soia, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi sportive bogate în proteine,
esențe și extracte de fructe nealcoolice pentru
prepararea băuturilor
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: agricole, cereale, cafea,
ceai, cacao, zahăr, orez, mirodenii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
automatelor pentru vânzarea de produs,
pezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comert cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────
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(210) M 2021 06509
(151) 07/09/2021
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6 AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
VINUL PROCURORULUI

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 06510
(151) 07/09/2021
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6 AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
VINUL JUDECATORULUI

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 06511
(151) 07/09/2021
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6 AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
VINUL AVOCATULUI

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

33. Vin.
───────

(210) M 2021 06512
(151) 07/09/2021
(732) JO PLATFORM STUDIO S.R.L,

SOS. MIHAI BRAVU, NR. 27A, BL.
C1, SC.1, ETAJ 5, AP.51, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

JO PILATES JO
PLATFORM STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.01; 02.03.16

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive, servicii sportive de instruire în domeniul
pilates şi fitness, servicii de educatie si
formare în domeniul pilates, efectuarea de
antrenamente de pilates şi fitness, servicii
ale unui instructor personal (antrenament de
fitness şi pilates), supravegherea executarii
exerciţiilor fizice, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, servicii educative
de pregătire pentru menţinerea condiţiei
fizice, servicii de consiliere pentru menținerea
condiției fizice (pilates, fitness), organizarea de
cursuri de instruire privind menţinerea condiţiei
fizice, servicii de instruire pentru utilizarea
echipamentelor şi instalaţiilor pentru exerciții
fizice.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de consiliere în materie de
sănătate, pilates terapeutic.

───────

(210) M 2021 06513
(151) 07/09/2021
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6, AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
DOMINA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin.
───────

(210) M 2021 06514
(151) 07/09/2021
(732) SC FINANCE MEDIA SRL, STR.

DOAMNA GHICA NR. 22, BLOC 5,
SCARA B, ET. 6, AP. 47, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
IMPERIO

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri.
───────

(210) M 2021 06515
(151) 07/09/2021
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STRADA

ISACCEI NR. 7, CAMERA NR. 1,
BLOC I2, SCARA A, ETAJ PARTER,
AP. 1, JUDEŢ TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

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

(540)
Imunovo

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

5. Suplimente alimentare.
───────
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(210) M 2021 06516
(151) 07/09/2021
(732) S.C. GEMENELE FOLCLORULUI

MARAMURESEAN SRL,
STR. BÂLENI NR. 41, JUDEŢ
MARAMUREŞ, SĂLIŞTEA DE SUS,
437295, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
ALBASTRU RURAL

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

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

───────

(210) M 2021 06517
(151) 07/09/2021
(732) GUSTURI TRADITIONALE DIN

CAMARA DRAGULUI SRL, STR.
BAICULUI 64A, JUDEŢ GIURGIU,
VALEA DRAGULUI, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

FITFRESH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01

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

43. Prepararea mâncării, servicii de bufet,
restaurante (servirea mesei), restaurante de
delicatese, cazare temporară, servicii de
alimentație publică, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06518
(151) 07/09/2021
(732) ORTOMEDICA SRL, STR.

CRINULUI NR. 5, JUDEŢ DOLJ,
CARCEA, 207450, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ORTOMEDICA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 24.01.05; 29.01.12; 26.11.03;
24.13.02

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#FF0000), negru

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

5. Pansament sterilizat, pansamente
chirurgicale, pansamente dezinfectante,
pansamente pentru răni, pansamente protecție
mont, comprese utilizate ca pansamente,
pansamente de uz medical, pansamente
chirurgicale și medicale, pansamente, bandaje și
plasturi medicali, comprese, comprese din tifon.

44. Servicii de ajustare a dispozitivelor
ortopedice.

10. Bandaje ortopedice, ciorapi ortopedici,
aparate ortopedice, dispozitive ortopedice, atele
ortopedice, șuruburi ortopedice, tălpi ortopedice,
implanturi ortopedice, suporturi ortopedice,
perne ortopedice, articole ortopedice, aparate
pentru ortopedie, implanturi ortopedice
artificiale, branțuri ortopedice detașabile,
câmpuri ortopedice adaptate pentru operațiile
ortopedice, suporturi arcuite (ortopedice),
talonete de uz ortopedic, perne de uz ortopedic,
bandaje de uz ortopedic, atele de uz ortopedic,
dispozitive ortopedice din silicon, implanturi
ortopedice pentru articulații, suporturi ortopedice
pentru picioare, bandaje ortopedice de susținere,
dispozitive ortopedice de fixare, implanturi
ortopedice din materiale artificiale, proteze
ortopedice pentru implanturi articulare, bandaje
compresive.

───────

24. Materiale textile pentru dispozitive
ortopedice.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  CONŢINÂND   

CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 05161
(151) 21/04/2010
(732) HUGWORLD INTERNATIONAL

DISTRIBUTIONS,S.L., CALLE
OCHANDIANO, 6 - 2ª PLTA.,
MADRID, E-28023, SPANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AURA Despierta tus Sentidos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.03.13

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

3. Produse pentru parfumarea si aromatizarea
ambientului, nu de uz personal.

───────
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