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Cereri Mărci publicate în 20/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04854 13/07/2021 SOCIETATEA

''TELECOMUNICAŢII CFR'' S.A.
TELECOMUNICATII CFR

2 M 2021 04976 13/07/2021 VIFRANA SA PODGOR

3 M 2021 05199 13/07/2021 LAVINIA GABRIELA CAZACU SKY LOUNGE

4 M 2021 05276 13/07/2021 FOX MAG RO SRL FOXMAG24

5 M 2021 05277 13/07/2021 VLAD CHIRU
GHEORGHE TALPAU
COSTEL LUPU

CHILIPIR SHOP

6 M 2021 05278 13/07/2021 RĂILEANU R. EMIL IONUȚ
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

La brazi

7 M 2021 05279 13/07/2021 SANNIO MANAGEMENT SRL AMAVI GARDEN

8 M 2021 05280 13/07/2021 BIONOVATIV SRL N-PROT OZ

9 M 2021 05281 13/07/2021 BIONOVATIV SRL N-MICO 2E

10 M 2021 05282 13/07/2021 BIONOVATIV SRL N-BIOT 1C

11 M 2021 05283 13/07/2021 BIONOVATIV SRL N-VIR 10

12 M 2021 05284 13/07/2021 MACKENZIE PROIECTE SRL telasys GRIJĂ DE TINE,
ORIUNDE

13 M 2021 05285 13/07/2021 ARITMETICA MENTALA S.R.L. FIBONACCI KIDS

14 M 2021 05286 13/07/2021 VLAD LUPU Puer Hookah Mix

15 M 2021 05287 13/07/2021 VLAD LUPU Puer Tea Mix

16 M 2021 05288 13/07/2021 SPEEDBALL DEPOT SRL VIMAG

17 M 2021 05289 13/07/2021 ALUFIL SRL MA AMIKA'S boutique

18 M 2021 05290 13/07/2021 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
UNIREA CONSTANTA

FOTBAL CLUB UNIREA
CONSTANŢA

19 M 2021 05292 13/07/2021 SC PEST REPELLER SRL RIDDEX PLUS

20 M 2021 05293 13/07/2021 SC PEST REPELLER SRL Pest Reject PRO

21 M 2021 05295 13/07/2021 SC PEST REPELLER SRL Pest Reject

22 M 2021 05296 13/07/2021 ARTHROMAC DISTRIBUTION
SRL

Alphay Powered by Heart

23 M 2021 05297 13/07/2021 VANBET SRL MARGELATU

24 M 2021 05298 13/07/2021 SWITCH EAT BISTRO SRL SWITCH EAT ON WHEELS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/07/2021

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 05299 13/07/2021 AGROPAN IMPEX SRL REȚETĂ CURATĂ Panifcom

26 M 2021 05300 13/07/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

MaiA MODULUL DE ACCES LA
INTELIGENŢA ARTIFICIALA

27 M 2021 05301 13/07/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

Terragram

28 M 2021 05302 13/07/2021 VCAST ENTERTAINMENT SRL Bvcovia

29 M 2021 05303 13/07/2021 VIORICA-MINA LUCACIU-
BODOR

DEMOLITION DERBY

30 M 2021 05304 13/07/2021 SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL NOI ȚINEM LA ETICHETĂ

31 M 2021 05305 13/07/2021 SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL

32 M 2021 05306 13/07/2021 SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL SUNIMPROF ROTTAPRINT noi
ținem la... etichetă !
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(210) M 2021 04854
(151) 13/07/2021
(732) SOCIETATEA

''TELECOMUNICAŢII CFR''
S.A., BB. DINICU GOLESCU NR.
38, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TELECOMUNICATII CFR

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 26.01.03; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
37. Servicii de instalaţii, reparaţii şi montaj,
servicii de consiliere privind instalarea, repararea
şi montajul, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
servicii de climatizare.
38. Servicii de telecomunicaţii, închirierea
echipamentelor de telecomunicaţii, transmisia
fără fir (wireless), servicii de rutare şi
joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii de
teleconferinţă, furnizarea accesului utilizatorilor
la reţelele globale de calculatoare, furnizarea
de informaţii in domeniul telecomunicaţiilor,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computer, servicii de
videoconferinţă, servicii de telecomunicații
furnizate prin intermediul rețelelor de fibră optică,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu.
42. Servicii de proiectare și inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu și fibră
optică, consultanţă în securitatea informatică,
consultanţă în securitatea datelor.
45. Servicii de supraveghere video.

───────

(210) M 2021 04976
(151) 13/07/2021
(732) VIFRANA SA, STR. CALARASI

NR. 1, SC. B, ET. 2, AP. 5, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PODGOR

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
───────

(210) M 2021 05199
(151) 13/07/2021
(732) LAVINIA GABRIELA CAZACU,

STR. AMIRAL HORIA MACELARIU
NR. 24, ET. 5, AP. 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SKY LOUNGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

43. Servicii oferite de cafenea, servicii oferite
de bar, servicii oferite de bufet pentru gustări,
servicii oferite de snack bar, servicii de lounge cu
narghilea.

───────
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(210) M 2021 05276
(151) 13/07/2021
(732) FOX MAG RO SRL, STR. MIHAI

BRAVU NR. 68, JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FOXMAG24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23

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

13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.

───────

(210) M 2021 05277
(151) 13/07/2021
(732) VLAD CHIRU, STR. ION ROATA

NR. 62, JUDETUL VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA
GHEORGHE TALPAU, CALEA
GIULESTI NR. 337B, BL. 5, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
COSTEL LUPU, STR. OPANEZ NR.
19, JUDETUL VASLUI, BARLAD,
VASLUI, ROMANIA

(540)

CHILIPIR SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde, roz, bleu

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

21. Ceramică pentru uz casnic, veselă, pahare
(recipiente), căni.
25. Cizme, îmbrăcăminte, rochii, încălțăminte,
pantofi.
28. Jucării.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială, dezvoltarea de concepte publicitare,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
achiziție pentru terți (achiziționarea de bunuri
și servicii pentru alte afaceri), promovarea
vânzărilor pentru terți.

───────

(210) M 2021 05278
(151) 13/07/2021
(732) RĂILEANU R. EMIL IONUȚ

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STRADA CHILIA, NR. 16C,
JUDETUL SUCEAVA, COMUNA
MĂNĂSTIREA HUMORULUI,
SAT MĂNĂSTIREA HUMORULUI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

La brazi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști,
servicii oferite de case de oaspeți, servicii
oferite de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, furnizare de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare temporară ca parte
a pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, organizare de cazare pentru turiști,
pensiuni, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în stațiuni turistice, servicii de hosteluri pentru
turiști, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
web, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
cazare la hotel, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, rezervare de
locuri de cazare pentru turiști, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de pensiuni, rezervări de spații de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de rezervare a meselor, servicii
de rezervări la restaurant, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, preparare
de mâncăruri, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor.

───────

(210) M 2021 05279
(151) 13/07/2021
(732) SANNIO MANAGEMENT SRL,

CALEA FLOREASCA NR. 60,
ETAJ 4, BIROU 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
AMAVI GARDEN

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

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

(210) M 2021 05280
(151) 13/07/2021
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
N-PROT OZ

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

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05281
(151) 13/07/2021
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
N-MICO 2E

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

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────
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(210) M 2021 05282
(151) 13/07/2021
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
N-BIOT 1C

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

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 05283
(151) 13/07/2021
(732) BIONOVATIV SRL, STR.

CIMITIRULUI, JUD. BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
N-VIR 10

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

35. Servicii de comerț cu privire la produsele
naturiste proprii, publicitate cu privire la
produsele proprii.

───────

(210) M 2021 05284
(151) 13/07/2021
(732) MACKENZIE PROIECTE SRL,

STRADA JIULUI NR. 142,
MANSARDA, CAMERA 1, AP.
22, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

telasys GRIJĂ DE
TINE, ORIUNDE

(531) Clasificare Viena:
26.02.01; 01.15.15; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii privind planificarea afacerilor, agenții
de informații comerciale, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de preluare a apelurilor
telefonice și de gestionare a mesajelor, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de telemarketing, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou.
36. Furnizare de informații în domeniul
asigurărilor, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de asistență în domeniul veterinar.

───────

(210) M 2021 05285
(151) 13/07/2021
(732) ARITMETICA MENTALA S.R.L.,

STR. ALEEA CRICOVUL SARAT
NR. 9, CAMERA 1, BL. N27, SC.
4, PARTER, AP. 47, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FIBONACCI KIDS

(531) Clasificare Viena:
26.02.07; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate.
41. Predare (servicii educaționale), servicii de
instruire, meditații, organizare de competiții
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educaționale și divertisment, organizarea și
susținerea unor forme educaționale în persoană.

───────

(210) M 2021 05286
(151) 13/07/2021
(732) VLAD LUPU, STR. PRINCIPALA,

NR. 129, SAT MACARESTI, JUD.
IASI, COMUNA PRISACANI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Puer Hookah Mix

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

34. Tutun pentru narghilea, mu'assel (tutun
pentru narghilea), arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru înlocuitori de tutun,
substanțe pentru a fi inhalate cu ajutorul
narghilelelor, în special arome, pietre de aburi
pentru narghilele, aerosoli inhalabili și substanțe-
suport pentru aceștia pentru a fi utilizate în
narghilele.

───────

(210) M 2021 05287
(151) 13/07/2021
(732) VLAD LUPU, STR. PRINCIPALA,

NR. 129, SAT MACARESTI, JUD.
IAŞI, COMUNA PRISACANI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
Puer Tea Mix

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

34. Tutun pentru narghilea, mu'assel (tutun
pentru narghilea), arome, altele decât uleiurile
esențiale, pentru tutun, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru înlocuitori de tutun,
substanțe pentru a fi inhalate cu ajutorul
narghilelelor, în special arome, pietre de aburi
pentru narghilele, aerosoli inhalabili și substanțe-
suport pentru aceștia pentru a fi utilizate în
narghilele.

───────

(210) M 2021 05288
(151) 13/07/2021
(732) SPEEDBALL DEPOT SRL, STR.

PROZEI NR. 8B, JUDEŢ ILFOV,
PASAREA, ILFOV, ROMANIA

(540)

VIMAG

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

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

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
preparate sanitare care reprezintă articolele de
toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă,
hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru fixarea
părului fals, adezivi pentru fixarea genelor
false, adezivi pentru scopuri cosmetice, loţiuni
după ras, odorizante, odorizant difuzor, ulei
de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
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uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate
cu detergent pentru curăţare, ceară de
cizmărie, preparate din colagen pentru scopuri
cosmetice, coloranţi pentru toaletă, produse
chimice pentru intensificarea culorii pentru
scopuri casnice, preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor,
nu cele pentru scopuri medicale, cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene,
balsam pentru ţesături, gene false, unghii false,
arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse
pentru îndepărtarea cerii de pe pardoseală

(preparate de de ceară pentru pardoseală),
arome alimentare (uleiuri esenţiale), preparate
pentru fumigaţie (parfumuri), apă micelară,
vopsea de corp pentru scopuri cosmetice,
vopsea de corp din latex lichid de uz cosmetic,
pastă de dinţi, dischete din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, şerveţele antitransfer
de culoare, şerveţele antistatice pentru uscător,
ulei de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
inălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselei, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
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cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), iatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, şerveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat, uleiuri pentru
conservarea zidăriei sau a articolelor din piele,
ceară brută, ceară industrială, energie electrică,
combustibil pentru motoare, biocombustibil,
aditivi nechimici pentru combustibili, lemn
utilizat ca şi combustibil, aditivi, nechimici,
potriviţi combustibilului pentru motoare, alcool
(combustibil), antracit, ceară de albine, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, ceară pentru curele, benzen,
benzină, combustibil biomasă, ulei de oase
pentru scopuri industriale, lumânări / conice,
carburanţi / combustibil pentru motoare, ceară
de carnauba, ulei de ricin pentru scopuri
industriale, cerezină, cărbune (combustibil),
lumânări pentru pomul de crăciun, brichete
de cărbune, cărbune, ulei din gudron de
cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune

(combustibil), cocs, brichete combustibile,
lichide de tăiere, motorină, compoziţii pentru
legarea prafului pentru măturare, preparate
pentru îndepărtarea prafului, compoziţii pentru
depunerea prafului, compoziţii pentru absorbţia
prafului, energie electrică, etanol (combustibil),
aprinzătoare, lemn de foc, ulei de peşte,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, motorină /
ulei combustibil, gaz pentru iluminat, unsoare
pentru arme (armament), grăsime pentru
încălţăminte, unsoare pentru curele, unsoare
pentru articolele din piele, grăsimi pentru
conservarea articolelor din piele, ceară pentru
iluminat, uleiuri pentru iluminat, cărbune pentru
narghilea, ceară industrială, grăsime industrială,
ulei industrial, kerosen, fitile pentru lampă,
lanolină pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, combustibil pentru iluminat, lignit,
ligroină, lubrifianţi, ulei lubrifiant, grafit de
lubrifiere, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire,
ulei de motor, păcură, felinare (lumânări),
preparate anti-alunecare pentru curele, gaz de
sondă, uleiuri pentru decofrare (construcţii),
uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri
pentru conservarea articolelor din piele, uleiuri
pentru vopsele, oleină, ozocherită, suluri de
hârtie pentru aprindere, parafină, brichete de
turbă (combustibil), turbă (combustibil), lumânări
parfumate, petrol /benzină, eter de petrol,
vaselină rectificată pentru scopuri industriale,
petrol, brut sau rafinat, gaz de generator, ulei de
rapiţă pentru scopuri industriale, gaze solidificate
(combustibil), preparate din ulei din soia pentru
tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit,
stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, tinder, amestecuri
de combustibil vaporizat, ceară (materie primă),
ceară pentru schiuri, fitile pentru lumânări, aşchii
de lemn pentru aprindere, brichete de lemn, seu
de lână / lanolină, xilen.
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru prelucrare ulterioară, de exemplu,
pentru imprimante 3D, materiale metalice pentru
construcţii, de exemplu, materiale metalice
pentru linii de cale ferată, ţevi şi tuburi
metalice, obiecte mici din armătură metalică,
de exemplu, şuruburi, bolţuri, cuie, rotile pentru
mobilă, dispozitive de fixare pentru ferestre,
construcţii sau structuri transportabile din metal,
de exemplu, case prefabricate, piscine, cuşti
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pentru animale sălbatice, patinoane, anumite
produse realizate din metale comune care nu
sunt altfel clasificate după scopul sau destinaţia
lor, de exemplu, cutii universale din metal comun,
statui, busturi şi opere de artă din metal comun.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, componente de toate
tipurile pentru motoare, de exemplu butoane
de pornire, tobe de evacuare şi cilindri
pentru motoare, aparate electrice de curăţare
şi lustruire, de exemplu, maşini de lustruit
electrice pentru încăţăminte, maşini şi aparate
el ectrice pentru şamponarea covoarelor şi
aspiratoarelor, imprimante 3D, roboţi industriali,
anumite vehicule speciale care nu sunt destinate
transportului, de exemplu, maşini de măturat,
maşini pentru construcţia drumurilor, buldozere,
pluguri de zăpadă, precum şi şenile de cauciuc
ca şi componente ale acelor vehicule pe şenile.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, unelte agricole,
de grădinărit şi de amenajare a teritoriului
acţionate manual, unelte acţionate manual
pentru dulgheri, artişti şi alţi artizani, de
exemplu, ciocane, dălţi şi cuţite de strung,
mânere pentru uneltele de mână acţionate
manual precum cuţitele şi coasele, ustensile de
mână electrice şi neelectrice pentru îngrijirea
personală şi artă corporală, de exemplu, aparate
de ras, ustensile pentru ondularea părului,
tatuat şi pentru manichiură şi pedichiură, pompe
acţionate manual, tacâmuri de masă precum
cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cele fabricate
din metale preţioase.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru

scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar, aparate şi instalaţii de aer condiţionat,
cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator,
de exemplu, cuptoare dentare, cuptoare cu
microunde, cuptoare pentru brutărie, sobe ca
aparate de încălzire, colectoare termice solare,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, cămine, seminee casnice,
sterilizatoare, incineratoare, aparate şi instalaţii
de iluminat, de exemplu, tuburi luminoase
pentru iluminat, reflectoare, lumini de siguranţă,
numere luminoase pentru case, reflectoare de
vehicule, lumini pentru vehicule, lămpi, de
exemplu, lămpi electrice, lămpi cu gaz, lămpi
de laborator, lămpi cu ulei, lămpi stradale, lămpi
de siguranţă, aparate pentru bronzat ca paturi
solare, instalaţii pentru baie, fitinguri pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, toalete,
pisoare, fântâni, fântâni de ciocolată, pernuţe,
perne şi pături încălzite electric, nu cele pentru
scopuri medicale, sticle cu apă caldă, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, maşini de copt pâine,
maşini de cafea, maşini de făcut îngheţată,
maşini şi aparate de făcut gheaţă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, bijuterii, inclusiv imitaţiile de bijuterii,
de exemplu bijuteriile cu strasuri, butoni de
cămaşă, ace de cravată, agrafe de cravată, inele
de chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive
pentru acestea, pandantive bijuterii, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, de exemplu, cleme şi
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru
ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, arcuri
de ceas, sticlă de ceas, agate, ceasuri cu
alarmă, aliaje din metale preţioase, amulete
(bijuterii), mărgele pentru fabricarea bijuteriilor,
cutii din metale preţioase, brăţări (bijuterii),
brăţări realizate din textile brodate (bijuterii),
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broşe (bijuterii), busturi din metale preţioase,
caboşoane, lanţuri (bijuterii), pandantive pentru
brelocuri, cronografe (ceasuri), cronometre,
instrumente cronometrice, cronoscoape, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, cutii de
ceasuri, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonne, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă) / ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri
ca bijuterii, inele retractabile pentru chei/
lanţuri retractabile pentru chei, ace bijuterii
pentru pălării, butoni de cămaşă, cadrane
(ceasornicărie), diamante, cercei, figurine din
metale preţioase / statuete din metale preţioase,
aur, în formă brută sau foiţă, fire de aur
(bijuterii), bijuterii pentru pălării, lingouri din
metale preţioase, iridiu, bijuterii din fildeş,
gagat, în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de bijuterii,
inele de chei (inele despicate cu bijuterie fără
valoare sau podoabă decorativă) / lanţuri pentru
brelocuri (inele despicate cu bijuterie fără valoare
sau podoabă decorativă), medalioane (bijuterii),
medalii, misbaha (mărgele de rugăciune),
mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice, coliere
(bijuterii), olivine (pietre preţioase) / peridote,
ace ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri (imitaţii de bijuterii),
perle realizate din ambroid (chihlimbar presat),
perle (bijuterii), pendule (ceasornicăre), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, rodiu, inele (bijuterii),
rozarii / mătănii, ruteniu, pietre semipreţioase,
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
argint, în formă brută sau foiţă, spinel (piatră
preţioasă), inele despicate pentru chei din metal
preţios, fibre din argint (fire de argint), statuete
din metal preţios, cronometre, cadrane solare,
fibre din metal preţios (bijuterii) / fire din metal
preţios (bijuterii), agrafe de cravată, ace de
cravată, curele de ceas / curele pentru ceasurile
de mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
arcuri de ceas, sticle de ceas / geamuri de ceas,
cutii de ceas (componente ale ceasurilor), ace
de ceas, ceasuri, opere de artă din metal preţios,
ceasuri de mână.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru

documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
cuţite de tăiat hârtia şi maşini de tăiat hârtia,
huse, coperţi şi dispozitive de strângere sau
fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru
carnetele de cecuri, agrafe de birou, suporturi
pentru paşapoarte, albume, anumite maşini de
birou, de exemplu, maşini de scris, duplicatoare,
maşini de francat pentru birou, ascuţitori de
creioane, articole de pictură utilizate de către
artişti şi pictori de interior şi exterior, de exemplu,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, palete şi şevalete pentru pictori, trafaleţi
şi tăvi, anumite articole din hârtie de unică
folosinţă, de exemplu, bavete, şerveţele şi
garnituri de masă din hârtie, anumite articole
fabricate din hârtie sau carton care nu sunt altfel
clasificate după scopul sau destinaţia lor, de
exemplu, pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru
ambalat, statui, figurine şi opere de artă din
hârtie sau carton, precum figurine din papier
mâche (pastă de hârtie), litografii înrămate sau
neînrămate, picturi şi acuarele.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale
plastice şi răşini în formă extrudată pentru
utilizare în fabricare, materiale de etanşare,
umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri
flexibile, nemetalice, material din cauciuc
pentru reşaparea anvelopelor, bariere plutitoare
împotriva poluării, benzi adezive, altele decât
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
folii de plastic, altele decât pentru împachetat
şi ambalat, de exemplu, folii de protecţie anti-
orbire pentru geamuri, fire elastice şi fire din
cauciuc sau plastic, care nu sunt utilizate la
produsele textile, anumite produse realizate din
materialele din această clasă care nu sunt
altfel clasificate după scopul sau destinaţia
lor, de exemplu, suporturi din spumă pentru
aranjamentele florale, materiale de căptuşire şi
materiale de umplere din cauciuc sau mase
plastice, dopuri de cauciuc, amortizoare de
şocuri din cauciuc, pungi de cauciuc sau plicuri
pentru ambalat, răşini acrilice, semiprelucrate,
benzi adezive, altele decât pentru papetărie şi
pentru scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire, perdele
de siguranţă din azbest, placă de azbest /
plăci de azbest, foi de azbest, pâslă de azbest,
hârtie de azbest, învelişuri din azbest, ţesături
din azbest, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de călăfătuire,
acetat de celuloză, semiprelucrat, compoziţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/07/2021

chimice pentru repararea fisurilor, clapete de
reţinere din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun
de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru
etanşare (călăfătuire), garnituri de etanşare,
vată de sticlă pentru izolare, gumă, în formă
brută sau semiprelucrată, gutapercă, furtunuri
din material textil, materiale izolatoare, pâslă
izolatoare, mănuşi izolatoare, uleiuri izolatoare
pentru transformatoare, uleiuri izolatoare, hârtie
izolatoare, ţesături izolatoare, lac izolator,
substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidităţii, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale refractare
izolatoare, materiale izolatoare pentru şinele de
cale ferată, materiale izolatoare pentru cabluri,
materiale izolatoare pentru reţelele electrice,
materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic / materiale de umplere din cauciuc
sau plastic, hârtie pentru condensatoarele
electrice, garnituri pentru ţevi / garnituri
de etanşare pentru ţevi, mufe pentru ţevi,
nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor de
căldură, bare de protecţie din cauciuc pentru
docuri, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, filamente de plastic pentru imprimare
în 3d, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, dopuri
din cauciuc, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,

fibră vulcanizată, şaibe din cauciuc sau fibră
vulcanizată, inele de etanşare / garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru cârduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare),
huse de îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri
din piele, piele din membrana exterioară a
intestinului de vițel, mânere pentru sacoşele de
cumpărături, căpestre, rame pentru gentile de
mână, genţi de mână, chingi pentru hamuri,
hamuri pentru animale, accesorii pentru hamuri,
cutii din piele pentru pălării, raniţe, beţe de
drumeţie / beţe de tură ţesături din piele hamuturi
pentru cai pături pentru cai potcoave imitaţie de
piele portchei piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
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ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri /
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele / curele din piele pentru
umăr / bretele dm piele pentru umăr, rucsac
cu chingi pentru transportul bebeluşilor, marsupii
pentru transportul copiilor, trăgători pentru
scăriţe, părţi din cauciuc pentru scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, mobilier metalic, mobilier
pentru camping, suporturi pentru arme, standuri
pentru ziare, jaluzele şi obloane interioare,
articole pentru pat, de exemplu, saltele, somiere,
perne, oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă,
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, articole
mici din elemente nemetalice, de exemplu,
bolţuri, şuruburi, dibluri, rotile pentru mobilă,
coliere pentru fixarea ţevilor, cutii de scrisori,
nemetalice sau din zidărie.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, - ustensile de uz casnic şi de bucătărie,
de exemplu, pliciuri pentru insectele zburătoare,
cârlige de rufe, linguri de amestecare, linguri
de gătit şi tirbuşoane, precum şi ustensile de
servire, de exemplu, cleşti de zahăr, cleşti
de gheaţă, palete pentru plăcinte şi polonice
pentru servire, recipiente de uz casnic, de
bucătărie şi de gătit, de exemplu, vase, sticle,
puşculiţe în formă de purcel, găleţi, agitatoare de
cocktailuri, vase de gătit şi tigăi, şi fierbătoare
neelectrice (pentru aragaz) şi oale de gătit sub
presiune, aparate mici de bucătărie acţionate

manual pentru mărunţire, măcinare, presare
sau zdrobire, de exemplu, prese pentru usturoi,
spărgătoare de nuci, pisăloage şi mojare,
suporturi pentru veselă şi pentru carafe, ustentile
cosmetice şi de toaletă, de exemplu, piepteni
şi periuţe de dinţi electrice şi neeletrice, aţă
dentară, separatoare din spumă pentru degete
utilizate la pedichiură, bureţi pentru pudră, genţi
de cosmetice dotate, articole de grădinărit,
de exemplu, mănuşi de grădinărit, jardiniere,
stropitori şi duze pentru furtunuri de stropit,
acvarii interioare, terarii şi vivarii.
26. Dantelă, şnur şi broderie,produse de
mercerie, panglici şi funde, nasturi, copci de
tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie,
flori artificiale, decoraţiuni pentru păr, păr fals,
- peruci, calote din păr, bărbi false, agrafe,
elastice de păr, panglici şi funde ca articole
de mercerie sau utilizate ca decoraţiuni pentru
păr, făcute din orice material, panglici şi funde
pentru împachetat cadouri, nu din hârtie, plase
pentru păr, catarame, fermoare, pandantive,
altele decât cele pentru bijuterii, inele de
chei sau lanţuri pentru brelocuri, ghirlande şi
coroane artificiale pentru Crăciun, inclusive cele
cu lumini incorporate, anumite articole pentru
ondularea părului, de exemplu, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
ustensilele manuale, ace pentru ondularea
părului, hârtie pentru ondularea părului, aplicaţii
(mercerie), flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, plante artificiale, altele decât
pomii de Crăciun, ghirlande artificiale pentru
Crăciun, ghirlande artificiale cu lumini pentru
Crăciun, coroane artificiale pentru Crăciun,
coroane artificiale cu lumini pentru Crăciun,
insigne pentru purtare, nu din metale preţioase,
mărgele, altele decât pentru confecţionarea
bijuteriilor, cleme pentru curele, ace pentru
maşina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze /
închizători pentru fixarea rochiei pe corp, bobine
pentru aţa de brodat sau lână (nu componente
de maşini), ace de năvădit, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), benzi
pentru ridicarea sânilor, benzi dublu adezive
pentru lenjerie, suporturi pentru gulere, numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
ace de păr, plase pentru păr, căşti pentru
vopsirea părului, hârtie pentru ondularea
părului, extensii de păr, ondulatoare de păr,
electrice şi neelectrice, altele decât ustensilele
manuale, ornamente pentru pălării, benzi
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pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai şi puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente din
dantelă / pasmanterie, litere pentru marcarea
lenjeriilor, paiete strălucitoare, monograme
pentru marcarea lenjeriilor / numere sau litere
pentru marcarea lenjeriilor, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, ace pentru maşinile de pieptănat lâna,
numerale pentru marcarea lenjeriilor, insigne
ornamentale (nasturi), pene de struţ (accesorii
de îmbrăcăminte), picou (margine de dantelă),
perne pentru acele cu gămălie, ace cu gămălie,
altele decât bijuteriile, şuviţe împletite / meşe
de păr, panglici pentru premii, panglici pentru
păr, panglici şi funde, nu din hârtie, pentru
împachetarea cadourilor, rozete (mercerie),
croşete pentru carpete, ace pentru pielărie
(şelărie), ace de cusut, cutii de cusut, degetare
pentru cusut, seturi de cusut, închizători de
pantofi, cârlige pentru pantofi, şireturi pentru
pantofi, ornamente pentru pantofi, ocheţi pentru
pantofi, catarame pentru pantofi, ace de
cizmărie, pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte,
ace pentru confecţionarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, volane pentru fuste,
capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi pentru
rejansele de draperii, ciucuri (mercerie), moţuri
(pompoane), calote din păr, ornamente pentru
îmbrăcăminte, cleme de pantaloni pentru ciclişti,
peruci, şireturi de lână, coroniţe din flori
artificiale, închizători cu fermoar / fermoare,
fermoare pentru genţi / închizători cu fermoar
pentru genţi.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament şi de joc,
inclusiv manetele de comandă pentru acestea,
jucării cu caracter de noutate pentru a face
glume şi pentru petreceri, de exemplu, măşti
de carnaval, pălării de petrecere din hârtie,
confeti, tuburi cu confeti şi pocnitori cu surprize
specifice Crăciunului, instrumente de vânătoare
şi de pescuit, de exemplu, undiţe de pescuit,
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, momeli,
fluiere pentru vânătoare, echipamente pentru
diverse sporturi şi jocuri, aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, dispozitive pentru
jocuri video arcade, articole pentru tras cu
arcul, momeală artificială pentru pescuit, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, blocatoare
pentru urcarea pe coardă (echipamente pentru
alpinism), saltea de joacă pentru bebeluşi,
jocuri de table, genţi special concepute pentru

schiuri şi plăci de surf, tunuri de aruncat mingi,
mingi pentru jocuri, haltere, mănuşi de baseball,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism / aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării),
jocuri de construcţie, plase pentru fluturi,
paravane de camuflaj (articole sportive),
suporturi de lumânări pentru pomii de crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măşti de carnaval,
cretă pentru tacurile de biliard, jocuri de
şah, table de şah, extensoare pentru piept
(aparate de exerciţii) / aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese
de biliard acţionate cu fise, confeti, truse de
magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf) / unelte pentru remedierea găurilor din
gazon (accesorii de golf), păpuşi, biberoane
pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de
păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere
de păpuşi, domino, table de dame, drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
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şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor dejoacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile dejoacă, cărţi de joc, jucării de pluş, jucării
de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele dejoacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
seturi de machete la scară (jucării), scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de surf, plăci de surf, piscine (articole dejoacă),
centuri de înot, veste de înot, saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, mese de tenis de
masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş,
plase de tenis, tunuri pentru mingile de tenis,
măşti de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case de

jucărie pentru copii, cochilii de protecţie pentru
sport, etichete pentru genţi de golf, sănii pentru
scheleton, figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării care imită articolele cosmetice, jucării
din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, tabachere, muştiucuri pentru ţigări,
hârtie pentru ţigări, trabucuri, pietre pentru
aprindere, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri,
cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile
de umiditate prescrise, cutii pentru fumători,
brichete pentru fumători, soluţii lichide pentru
ţigările electronice, suporturi pentru chibrituri,
cutii de chibrituri, chibrituri, muştiucuri pentru
suporturile de ţigări, instrumente de curăţat
pipele de tutun, maşini de buzynar pentru rularea
ţigărilor, rafturi/suporturi pentru pipele de tutun,
cutii pentru tutunul de prizat, muştiucuri din
chihlimbar pentru suporturile de trabucuri şi
ţigări, borcane de tutun, pungi cu tutun.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor tyeb sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ cu produse
diverse.

───────
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(210) M 2021 05289
(151) 13/07/2021
(732) ALUFIL SRL, STR. CIUTĂRIE, NR.

2/A, JUD. SĂLAJ, JIBOU, 455200,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

MA AMIKA'S boutique

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 05290
(151) 13/07/2021
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

UNIREA CONSTANTA, BDUL.
MAMAIA, ANSAMBLUL CAELIA,
CORP C1, SC. A, ET. 2, AP. 10,
CAMERA 2, JUD. CONSTANŢA,
MAMAIA, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

FOTBAL CLUB
UNIREA CONSTANŢA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 24.01.03; 24.01.09; 03.09.04;
26.01.01; 26.01.04; 26.11.06; 21.03.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de
birou, managementul afacerilor sportivilor,
managementul instalațiilor sportive (pentru terți),
management promoțional pentru personalități
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de vânzare cu amănuntul sau ridicata
referitoare la articole sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
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posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, servicii de
comerţ privind licenţele pentru filme, TV şi video.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicare și editare de cărți, reviste, ziare,
ghiduri, periodice, exploatare şi punere la
dispoziţie de instalaţii sportive, servicii de
închiriere de stadioane, exploatare de săli
de jocuri, de săli de sport şi de instalaţii
sportive, închiriere de echipamente pentru
evenimente sportive, arbitraj sportiv, supervizare
și arbitraj în evenimente sportive, organizare
de competiţii sportive, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente sportive,
tabere şi stagii de perfecţionare sportivă,
servicii de cluburi de sănătate (antrenamente),
servicii de învăţare a fotbalului, coaching
sportiv (instruire), organizarea de cantonamente
de fotbal, organizare de competiții de fotbal,
organizarea de meciuri de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, producţie de spectacole, de filme,
organizare de concursuri în domeniul educaţiei
sau al divertismentului, organizare şi coordonare
de colocvii, conferinţe, congrese, seminare cu
scop cultural, educaţional şi de divertisment,
organizare de expoziţii în scopuri culturale
sau educative, servicii de pariuri, servicii de
pariuri online, furnizare de jocuri interactive pe
calculator cu jucători multipli, prin internet și
rețele de comunicații electronice.

───────

(210) M 2021 05292
(151) 13/07/2021
(732) SC PEST REPELLER SRL,

SOS. TURNU MAGURELE NR.
1, BL. 599, SC. A, AP. 34, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

RIDDEX PLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 26.04.01

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

21. Dispozitive electrice pentru atragerea și
uciderea insectelor și rozătoarelor, dispozitive
de respingere al insectelor și rozătoarelor cu
ultrasunete.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 si 21 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, 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, servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────
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(210) M 2021 05293
(151) 13/07/2021
(732) SC PEST REPELLER SRL,

SOS. TURNU MAGURELE NR.
1, BL. 599, SC. A, AP. 34, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

Pest Reject PRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

21.  Dispozitive electrice pentru atragerea și
uciderea insectelor și rozătoarelor, dispozitive
de respingere al insectelor și rozătoarelor cu
ultrasunete.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 si 21 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, 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, servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata

───────

(210) M 2021 05295
(151) 13/07/2021
(732) SC PEST REPELLER SRL,

SOS. TURNU MAGURELE NR.
1, BL. 599, SC. A, AP. 34, JUD.
TELEORMAN, ALEXANDRIA,
TELEORMAN, ROMANIA

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

(540)

Pest Reject

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

21.  Dispozitive electrice pentru atragerea și
uciderea insectelor și rozătoarelor, dispozitive
de respingere al insectelor și rozătoarelor cu
ultrasunete.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 9 si 21 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, 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, servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata

───────
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(210) M 2021 05296
(151) 13/07/2021
(732) ARTHROMAC DISTRIBUTION

SRL, DRUMUL GURA CALITEI,
NR. 4-32, BL.4, SUBSOL, BOXA
NR. 41, LOT 11, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Alphay Powered by Heart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.11.02

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

clase:
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, protetică și
implanturi artificiale, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
echipament pentru exerciții fizice, de uz medical.

───────

(210) M 2021 05297
(151) 13/07/2021
(732) VANBET SRL, STR. PRINCIPALA

NR.15, SAT SALCIOARA,
JUDETUL VASLUI, BANCA,
VASLUI, ROMANIA

(540)
MARGELATU

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

29. Produse de curcan.
───────

(210) M 2021 05298
(151) 13/07/2021
(732) SWITCH EAT BISTRO SRL, STR.

ION CÂMPINEANU NR.25, BL.9,
ET.13, AP.77, CAMERA 1, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SWITCH EAT ON WHEELS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 18.01.08

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii
oferite de un bar, snack-bar-uri, cafenea, servicii
de bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi.

───────
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(210) M 2021 05299
(151) 13/07/2021
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP
C4, JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

REȚETĂ CURATĂ Panifcom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.01.03

(591) Culori revendicate:maro (Hex
#451C1C), rosu (Hex #D12426), crem
(Hex #E3C5A6)

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

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, făină şi
preparate din cereale, drojdie, maia, biscuiţi,
fursecuri, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, torturi, prăjituri, batoane
de cereale, gustări pe bază de cereale, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane, aluat,
colţunaşi pe bază de făină, turtă dulce, aluat de
patiserie, pâine fără gluten, pâine nedospită.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,
servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii

de comerţ în legătură cu maia, servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

───────

(210) M 2021 05300
(151) 13/07/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061103, ROMANIA

(540)

MaiA MODULUL
DE ACCES LA

INTELIGENŢA ARTIFICIALA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#1e90ff), rosu (Hex #DC143C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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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 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, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05301
(151) 13/07/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061103, ROMANIA

(540)

Terragram

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 05302
(151) 13/07/2021
(732) VCAST ENTERTAINMENT SRL,

STR. ARGENTINA, NR. 25,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)
Bvcovia

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

38. Servicii de telecomunicații, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, difuzare de material
audio și video pe internet, difuzare de programe
prin internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio și tv, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Servicii de compoziții muzicale, interpretare
de muzică și canto, servicii educative, de
divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 05303
(151) 13/07/2021
(732) VIORICA-MINA LUCACIU-

BODOR, STR. FABRICII DE
ZAHAR NR.65-69, BLC. TC76,
SC.6, AP.66, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400624, CLUJ,
ROMANIA

(540)
DEMOLITION DERBY

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 05304
(151) 13/07/2021
(732) SUNIMPROF ROTTAPRINT SRL,

STR. LIBERTĂȚII NR.295, JUDEŢ
CLUJ, APAHIDA, 407035, CLUJ,
ROMANIA

(740) OPREA I PATRICIA DIANA-
CABINET INDIVIDUAL MĂRCI DE
PRODUSE ȘI SERVICII DESENE
ȘI MODELE INDUSTRIALE,
STR. DIMITRIE GUSTI NR.4-6,
CORP 1, AP.3A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400677, CLUJ,
ROMANIA

(540)
NOI ȚINEM LA ETICHETĂ

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

6. Etichete din metal, folii metalice pentru
împachetat şi ambalat, metale sub formă de folie
pentru ambalare, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, folie de aluminiu,
folie de aluminiu imprimată pentru blistere,
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
ambalaje din folie de aluminiu, ambalaje din
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
folie metalică, staniol, ambalaje din folie de
staniu sau staniol, ambalaje confecționate din
folie metalică în combinație cu alte materiale.
9. Etichete de identificare (care pot fi
citite de aparate), etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate electronic,
etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate magnetic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate optic,
etichete electronice, etichete electronice de
siguranță, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete de identificare
(codificate), etichete cu coduri scanabile,
etichete pentru coduri de bare, codate,
etichete electronice pentru produse și mărfuri,
etichete de identificare prin radio-frecvență
(rfid) și etichete cu cipuri rfid integrate,
etichete indicatoare de temperatură, cu excepția
celor pentru uz medical, etichete pentru
identificarea conductoarelor electrice, etichete

pentru identificarea cablurilor electrice, etichete
pentru identificarea firelor electrice, etichete
și dispozitive anti-furt, sisteme de avertizare
anti-furt, alarme, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), cititoare
(echipament de procesare a datelor), cititoare
de coduri de bare, indicatoare de cantitate,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, codificatoare magnetice,
suporturi magnetice de date, suporturi optice
de date, carduri de identitate, magnetice,
cartele codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, carduri magnetice codate, tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, chipuri (circuite integrate), chipuri
(circuite integrate) pentru coduri de bare, codate,
instrumente și echipamente de comunicare
wireless, transmițătoare și receptoare wireless,
sisteme de comunicare wireless în dublu
sens, mecanisme de închidere și blocare
wireless, aplicații software pentru instrumente
și echipamente wireless, imprimante termice,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane inteligente,
benzi codificate, benzi magnetice, benzi
magnetice de identificare, benzi adezive de
securitate (magnetice), benzi adezive de
securitate (codificate), benzi de identificare
(codificate), aparate şi instrumente utilizate în
scopuri ştiinţifice sau de cercetare, aparate
şi instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, aparate de instruire şi simulatoare,
aparate şi instrumente pentru controlul şi
monitorizarea aeronavelor, ambarcaţiunilor,
vehiculelor aeriene fără pilot, instrumente de
navigaţie, transmițătoare, compasuri pentru
măsurare, aparate gps, aparate cu pilot
automat pentru vehicule, aparate şi instrumente
utilizate în topografie, aparate şi instrumente
pentru protecţie şi securitate, plase de
siguranţă, lumini de semnalizare, aparate pentru
lumini de trafic, pompe de incendiu, alarme
sonore, îmbrăcăminte care protejează împotriva
accidentelor grave sau a celor care pun viaţa în
pericol, îmbrăcăminte care protejează împotriva
iradiaţiilor sau focului, îmbrăcăminte antiglonţ,
căşti de protecţie, căşti de protecţie pentru
sporturi, gutiere pentru sport, costume de
protecţie pentru aviatori, genunchiere pentru
muncitori, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, echipamente
audiovizuale şi informatice, echipamente de
fotografie, cinematografie, audiovizual, aparate
şi instrumente optice, ochelari, lentile de
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contact, ochelari cu lupă, oglinzi pentru
inspectarea muncii, vizoare, aparate pentru
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini și dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
magneţi, ceasuri inteligente, dispozitive portabile
de urmărire a activităţii, manete/joysticks pentru
computere, altele decât cele pentru jocuri
video, căşti pentru realitate virtuală, ochelari
inteligenţi, toc pentru ochelari, carcase pentru
telefoane, carcase realizate special pentru
aparate fotografice şi instrumente, bancomate
(atm), case de marcat, instrumente și mașini
de testare a materialelor, baterii şi încărcătoare
pentru ţigările electronice, unităţi de efecte
electrice şi electronice pentru instrumente
muzicale, roboţi de laborator, roboţi didactici,
roboţi pentru securitate şi supraveghere, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială.
16. Etichete, cu excepția celor din materiale
textile, etichete din hârtie sau carton,
etichete autocolante, etichete adezive, etichete
adezive tipărite, etichete adezive din hârtie,
etichete autoadezive, etichete autoadezive din
hârtie, etichete autoadezive durabile, etichete
autoadezive neimprimate, etichete autoadezive
reclosure, etichete autoadezive de securitate,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), etichete
tipărite din hârtie, etichete de identificare din
hârtie, etichete de agățat din hârtie, etichete
de hârtie cu ștergere umedă, etichete de
preț, etichete pentru mâncare, etichete pentru
cadouri, etichete din hârtie pentru cadouri,
etichete cu adrese, etichete pentru marcare,
etichete tipărite pentru bagaje, etichete din
hartie și carton pentru bagaje, etichete din
hârtie și carton pentru recuperarea bagajelor,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
de papetărie întărite, etichete umoristice tipărite
pentru sticle de vin, etichete tactile, hârtie pentru
etichete, vizor port-etichete pentru dosare,
mașini de etichetare pentru birou, imprimante

de mână pentru etichete (articole de birou),
dispozitive de etichetare manuală, mașini de
tipărit etichete de uz menajer sau de birou, hârtie
și carton, hârtie carbon, hârtie de orez, hârtie de
calc, hârtie cerată, hârtie din fibre de celuloză,
hârtie adezivă, ambalaje din hârtie și carton,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat, hârtie
de împachetat alimente, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, materiale pentru ambalat
din hârtie, tipărite, materiale pentru ambalat
condimente, din hârtie, tipărite, pungi de ambalat
din hârtie, articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic
pentru ambalat, cum ar fi cartonașe înfoliate,
punguțe pentru condimente, pungi conice din
hârtie, recipiente din hârtie pentru ambalat,
ambalaje din hârtie metalizată, ambalaje pentru
unt din hârtie metalizată, tipărite, ambalaje
și învelitori din hârtie, carton sau plastic
pentru mâncare, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, materiale pentru ambalat
confecționate din hârtie în combinație cu alte
materiale, materiale de ambalat fabricate din
amidon, manșoane (cornete din hârtie) pentru
cornetele de înghețată, ambalaje din hârtie sau
plastic pentru înghețată, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, ambalaje flexibile, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaje din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
folii absorbante, din hartie sau plastic, pentru
ambalarea produselor alimentare, foi din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ambalaje
flexibile din folie de plastic, folie stretch
alimentară, materiale plastice pentru ambalat,
ambalaje confecționate din plastic în combinație
cu alte materiale, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, blistere pentru
ambalat, rolă din folie din plastic pentru
ambalat produse farmaceutice, panglici de
cerneală, panglici cu coduri de bare, panglici
pentru imprimante matriciale, panglici pentru
mașini de scris, bobine pentru panglicile de
cerneală, panglici de cerneală pentru imprimante
de calculator, panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou),
bilete, cartonaşe, altele decât pentru jocuri,
produse de imprimerie, carduri / cartele,
abțibilduri (decalcomanii), autocolante (articole
de papetărie), albume de autocolante, benzi
adezive, benzi autoadezive pentru papetărie,
benzi dublu-adezive pentru papetărie.
20. Etichete din plastic, etichete autoadezive
din plastic, etichete termocontractibile din folie
de plastic, etichete wrap-around din folie
de plastic, capace nemetalice, capace din
plastic, capace din plastic pentru recipiente,
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capace din plastic pentru conserve, capace
nemetalice pentru sticle și recipiente, capace
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), capace
de etanşare, nemetalice, capace, nemetalice,
pentru containere, containere pentru ambalare
din plastic, cartele din plastic, nu cele
codate sau magnetice, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, articole mici din
elemente nemetalice, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, tăvi din
polistiren (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor .
21. Etichete metalice pentru carafe, caserole
din plastic pentru alimente, recipiente și sticle
din plastic, recipiente și sticle din materiale
nemetalice.
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(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.13.25

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

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

6. Etichete din metal, folii metalice pentru
împachetat şi ambalat, metale sub formă de folie
pentru ambalare, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, folie de aluminiu,
folie de aluminiu imprimată pentru blistere,
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
ambalaje din folie de aluminiu, ambalaje din
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
folie metalică, staniol, ambalaje din folie de
staniu sau staniol, ambalaje confecționate din
folie metalică în combinație cu alte materiale.
9. Etichete de identificare (care pot fi
citite de aparate), etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate electronic,
etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate magnetic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate optic,
etichete electronice, etichete electronice de
siguranță, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete de identificare
(codificate), etichete cu coduri scanabile,
etichete pentru coduri de bare, codate,
etichete electronice pentru produse și mărfuri,
etichete de identificare prin radio-frecvență
(rfid) și etichete cu cipuri rfid integrate,
etichete indicatoare de temperatură, cu excepția
celor pentru uz medical, etichete pentru
identificarea conductoarelor electrice, etichete
pentru identificarea cablurilor electrice, etichete
pentru identificarea firelor electrice, etichete
și dispozitive anti-furt, sisteme de avertizare
anti-furt, alarme, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), cititoare
(echipament de procesare a datelor), cititoare
de coduri de bare, indicatoare de cantitate,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, codificatoare magnetice,
suporturi magnetice de date, suporturi optice
de date, carduri de identitate, magnetice,
cartele codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, carduri magnetice codate, tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, chipuri (circuite integrate), chipuri
(circuite integrate) pentru coduri de bare, codate,
instrumente și echipamente de comunicare
wireless, transmițătoare și receptoare wireless,
sisteme de comunicare wireless în dublu
sens, mecanisme de închidere și blocare
wireless, aplicații software pentru instrumente
și echipamente wireless, imprimante termice,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane inteligente,
benzi codificate, benzi magnetice, benzi
magnetice de identificare, benzi adezive de
securitate (magnetice), benzi adezive de
securitate (codificate), benzi de identificare
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(codificate), aparate şi instrumente utilizate în
scopuri ştiinţifice sau de cercetare, aparate
şi instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, aparate de instruire şi simulatoare,
aparate şi instrumente pentru controlul şi
monitorizarea aeronavelor, ambarcaţiunilor,
vehiculelor aeriene fără pilot, instrumente de
navigaţie, transmițătoare, compasuri pentru
măsurare, aparate gps, aparate cu pilot
automat pentru vehicule, aparate şi instrumente
utilizate în topografie, aparate şi instrumente
pentru protecţie şi securitate, plase de
siguranţă, lumini de semnalizare, aparate pentru
lumini de trafic, pompe de incendiu, alarme
sonore, îmbrăcăminte care protejează împotriva
accidentelor grave sau a celor care pun viaţa în
pericol, îmbrăcăminte care protejează împotriva
iradiaţiilor sau focului, îmbrăcăminte antiglonţ,
căşti de protecţie, căşti de protecţie pentru
sporturi, gutiere pentru sport, costume de
protecţie pentru aviatori, genunchiere pentru
muncitori, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări
sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, echipamente
audiovizuale şi informatice, echipamente de
fotografie, cinematografie, audiovizual, aparate
şi instrumente optice, ochelari, lentile de
contact, ochelari cu lupă, oglinzi pentru
inspectarea muncii, vizoare, aparate pentru
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini și dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
magneţi, ceasuri inteligente, dispozitive portabile
de urmărire a activităţii, manete/joysticks pentru
computere, altele decât cele pentru jocuri
video, căşti pentru realitate virtuală, ochelari
inteligenţi, toc pentru ochelari, carcase pentru
telefoane, carcase realizate special pentru
aparate fotografice şi instrumente, bancomate

(atm), case de marcat, instrumente și mașini
de testare a materialelor, baterii şi încărcătoare
pentru ţigările electronice, unităţi de efecte
electrice şi electronice pentru instrumente
muzicale, roboţi de laborator, roboţi didactici,
roboţi pentru securitate şi supraveghere, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială.
16. Etichete, cu excepția celor din materiale
textile, etichete din hârtie sau carton,
etichete autocolante, etichete adezive, etichete
adezive tipărite, etichete adezive din hârtie,
etichete autoadezive, etichete autoadezive din
hârtie, etichete autoadezive durabile, etichete
autoadezive neimprimate, etichete autoadezive
reclosure, etichete autoadezive de securitate,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), etichete
tipărite din hârtie, etichete de identificare din
hârtie, etichete de agățat din hârtie, etichete
de hârtie cu ștergere umedă, etichete de
preț, etichete pentru mâncare, etichete pentru
cadouri, etichete din hârtie pentru cadouri,
etichete cu adrese, etichete pentru marcare,
etichete tipărite pentru bagaje, etichete din
hartie și carton pentru bagaje, etichete din
hârtie și carton pentru recuperarea bagajelor,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
de papetărie întărite, etichete umoristice tipărite
pentru sticle de vin, etichete tactile, hârtie pentru
etichete, vizor port-etichete pentru dosare,
mașini de etichetare pentru birou, imprimante
de mână pentru etichete (articole de birou),
dispozitive de etichetare manuală, mașini de
tipărit etichete de uz menajer sau de birou, hârtie
și carton, hârtie carbon, hârtie de orez, hârtie de
calc, hârtie cerată, hârtie din fibre de celuloză,
hârtie adezivă, ambalaje din hârtie și carton,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat, hârtie
de împachetat alimente, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, materiale pentru ambalat
din hârtie, tipărite, materiale pentru ambalat
condimente, din hârtie, tipărite, pungi de ambalat
din hârtie, articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic
pentru ambalat, cum ar fi cartonașe înfoliate,
punguțe pentru condimente, pungi conice din
hârtie, recipiente din hârtie pentru ambalat,
ambalaje din hârtie metalizată, ambalaje pentru
unt din hârtie metalizată, tipărite, ambalaje
și învelitori din hârtie, carton sau plastic
pentru mâncare, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, materiale pentru ambalat
confecționate din hârtie în combinație cu alte
materiale, materiale de ambalat fabricate din
amidon, manșoane (cornete din hârtie) pentru
cornetele de înghețată, ambalaje din hârtie sau
plastic pentru înghețată, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, ambalaje flexibile, folie
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din plastic pentru împachetat, ambalaje din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
folii absorbante, din hartie sau plastic, pentru
ambalarea produselor alimentare, foi din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ambalaje
flexibile din folie de plastic, folie stretch
alimentară, materiale plastice pentru ambalat,
ambalaje confecționate din plastic în combinație
cu alte materiale, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, blistere pentru
ambalat, rolă din folie din plastic pentru
ambalat produse farmaceutice, panglici de
cerneală, panglici cu coduri de bare, panglici
pentru imprimante matriciale, panglici pentru
mașini de scris, bobine pentru panglicile de
cerneală, panglici de cerneală pentru imprimante
de calculator, panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou),
bilete, cartonaşe, altele decât pentru jocuri,
produse de imprimerie, carduri / cartele,
abțibilduri (decalcomanii), autocolante (articole
de papetărie), albume de autocolante, benzi
adezive, benzi autoadezive pentru papetărie,
benzi dublu-adezive pentru papetărie.
20. Etichete din plastic, etichete autoadezive
din plastic, etichete termocontractibile din folie
de plastic, etichete wrap-around din folie
de plastic, capace nemetalice, capace din
plastic, capace din plastic pentru recipiente,
capace din plastic pentru conserve, capace
nemetalice pentru sticle și recipiente, capace
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), capace
de etanşare, nemetalice, capace, nemetalice,
pentru containere, containere pentru ambalare
din plastic, cartele din plastic, nu cele
codate sau magnetice, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, articole mici din
elemente nemetalice, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, tăvi din
polistiren (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor.
21. Etichete metalice pentru carafe, caserole
din plastic pentru alimente, recipiente și sticle
din plastic, recipiente și sticle din materiale
nemetalice.
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SUNIMPROF ROTTAPRINT
noi ținem la... etichetă !

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.05;
26.13.25

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

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

6. Etichete din metal, folii metalice pentru
împachetat şi ambalat, metale sub formă de folie
pentru ambalare, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru imprimante 3d, folie de aluminiu,
folie de aluminiu imprimată pentru blistere,
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
ambalaje din folie de aluminiu, ambalaje din
laminate din folie de aluminiu cașerate pe hârtie,
folie metalică, staniol, ambalaje din folie de
staniu sau staniol, ambalaje confecționate din
folie metalică în combinație cu alte materiale.
9. Etichete de identificare (care pot fi
citite de aparate), etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate electronic,
etichete care conțin informații înregistrate
sau codificate magnetic, etichete care conțin
informații înregistrate sau codificate optic,
etichete electronice, etichete electronice de
siguranță, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete
magnetice de identificare, etichete de identificare
(codificate), etichete cu coduri scanabile,
etichete pentru coduri de bare, codate,
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etichete electronice pentru produse și mărfuri,
etichete de identificare prin radio-frecvență
(rfid) și etichete cu cipuri rfid integrate,
etichete indicatoare de temperatură, cu excepția
celor pentru uz medical, etichete pentru
identificarea conductoarelor electrice, etichete
pentru identificarea cablurilor electrice, etichete
pentru identificarea firelor electrice, etichete
și dispozitive anti-furt, sisteme de avertizare
anti-furt, alarme, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), cititoare
(echipament de procesare a datelor), cititoare
de coduri de bare, indicatoare de cantitate,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, codificatoare magnetice,
suporturi magnetice de date, suporturi optice
de date, carduri de identitate, magnetice,
cartele codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, carduri magnetice codate, tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, chipuri (circuite integrate), chipuri
(circuite integrate) pentru coduri de bare, codate,
instrumente și echipamente de comunicare
wireless, transmițătoare și receptoare wireless,
sisteme de comunicare wireless în dublu
sens, mecanisme de închidere și blocare
wireless, aplicații software pentru instrumente
și echipamente wireless, imprimante termice,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, afișaje pentru telefoane inteligente,
benzi codificate, benzi magnetice, benzi
magnetice de identificare, benzi adezive de
securitate (magnetice), benzi adezive de
securitate (codificate), benzi de identificare
(codificate), aparate şi instrumente utilizate în
scopuri ştiinţifice sau de cercetare, aparate
şi instrumente de cercetare ştiinţifică în
laboratoare, aparate de instruire şi simulatoare,
aparate şi instrumente pentru controlul şi
monitorizarea aeronavelor, ambarcaţiunilor,
vehiculelor aeriene fără pilot, instrumente de
navigaţie, transmițătoare, compasuri pentru
măsurare, aparate gps, aparate cu pilot
automat pentru vehicule, aparate şi instrumente
utilizate în topografie, aparate şi instrumente
pentru protecţie şi securitate, plase de
siguranţă, lumini de semnalizare, aparate pentru
lumini de trafic, pompe de incendiu, alarme
sonore, îmbrăcăminte care protejează împotriva
accidentelor grave sau a celor care pun viaţa în
pericol, îmbrăcăminte care protejează împotriva
iradiaţiilor sau focului, îmbrăcăminte antiglonţ,
căşti de protecţie, căşti de protecţie pentru
sporturi, gutiere pentru sport, costume de
protecţie pentru aviatori, genunchiere pentru
muncitori, costume pentru scufundări, măşti
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări

sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, echipamente
audiovizuale şi informatice, echipamente de
fotografie, cinematografie, audiovizual, aparate
şi instrumente optice, ochelari, lentile de
contact, ochelari cu lupă, oglinzi pentru
inspectarea muncii, vizoare, aparate pentru
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri şi alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini și dispozitive de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, software pentru computere,
magneţi, ceasuri inteligente, dispozitive portabile
de urmărire a activităţii, manete/joysticks pentru
computere, altele decât cele pentru jocuri
video, căşti pentru realitate virtuală, ochelari
inteligenţi, toc pentru ochelari, carcase pentru
telefoane, carcase realizate special pentru
aparate fotografice şi instrumente, bancomate
(atm), case de marcat, instrumente și mașini
de testare a materialelor, baterii şi încărcătoare
pentru ţigările electronice, unităţi de efecte
electrice şi electronice pentru instrumente
muzicale, roboţi de laborator, roboţi didactici,
roboţi pentru securitate şi supraveghere, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială.
16. Etichete, cu excepția celor din materiale
textile, etichete din hârtie sau carton,
etichete autocolante, etichete adezive, etichete
adezive tipărite, etichete adezive din hârtie,
etichete autoadezive, etichete autoadezive din
hârtie, etichete autoadezive durabile, etichete
autoadezive neimprimate, etichete autoadezive
reclosure, etichete autoadezive de securitate,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), etichete
tipărite din hârtie, etichete de identificare din
hârtie, etichete de agățat din hârtie, etichete
de hârtie cu ștergere umedă, etichete de
preț, etichete pentru mâncare, etichete pentru
cadouri, etichete din hârtie pentru cadouri,
etichete cu adrese, etichete pentru marcare,
etichete tipărite pentru bagaje, etichete din
hartie și carton pentru bagaje, etichete din
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hârtie și carton pentru recuperarea bagajelor,
etichete pentru expedierea mărfurilor, etichete
de papetărie întărite, etichete umoristice tipărite
pentru sticle de vin, etichete tactile, hârtie pentru
etichete, vizor port-etichete pentru dosare,
mașini de etichetare pentru birou, imprimante
de mână pentru etichete (articole de birou),
dispozitive de etichetare manuală, mașini de
tipărit etichete de uz menajer sau de birou, hârtie
și carton, hârtie carbon, hârtie de orez, hârtie de
calc, hârtie cerată, hârtie din fibre de celuloză,
hârtie adezivă, ambalaje din hârtie și carton,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat, hârtie
de împachetat alimente, foi din celuloză reciclată
pentru împachetat, materiale pentru ambalat
din hârtie, tipărite, materiale pentru ambalat
condimente, din hârtie, tipărite, pungi de ambalat
din hârtie, articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic
pentru ambalat, cum ar fi cartonașe înfoliate,
punguțe pentru condimente, pungi conice din
hârtie, recipiente din hârtie pentru ambalat,
ambalaje din hârtie metalizată, ambalaje pentru
unt din hârtie metalizată, tipărite, ambalaje
și învelitori din hârtie, carton sau plastic
pentru mâncare, tăvi din hârtie cartonată pentru
ambalarea alimentelor, materiale pentru ambalat
confecționate din hârtie în combinație cu alte
materiale, materiale de ambalat fabricate din
amidon, manșoane (cornete din hârtie) pentru
cornetele de înghețată, ambalaje din hârtie sau
plastic pentru înghețată, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, ambalaje flexibile, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaje din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
folii absorbante, din hartie sau plastic, pentru
ambalarea produselor alimentare, foi din hârtie
sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ambalaje
flexibile din folie de plastic, folie stretch
alimentară, materiale plastice pentru ambalat,
ambalaje confecționate din plastic în combinație
cu alte materiale, rolă de folie din plastic,
extensibilă, pentru paletizare, blistere pentru
ambalat, rolă din folie din plastic pentru
ambalat produse farmaceutice, panglici de
cerneală, panglici cu coduri de bare, panglici
pentru imprimante matriciale, panglici pentru
mașini de scris, bobine pentru panglicile de
cerneală, panglici de cerneală pentru imprimante
de calculator, panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou),
bilete, cartonaşe, altele decât pentru jocuri,
produse de imprimerie, carduri / cartele,
abțibilduri (decalcomanii), autocolante (articole
de papetărie), albume de autocolante, benzi

adezive, benzi autoadezive pentru papetărie,
benzi dublu-adezive pentru papetărie.
20. Etichete din plastic, etichete autoadezive
din plastic, etichete termocontractibile din folie
de plastic, etichete wrap-around din folie
de plastic, capace nemetalice, capace din
plastic, capace din plastic pentru recipiente,
capace din plastic pentru conserve, capace
nemetalice pentru sticle și recipiente, capace
combinate pentru recipiente (nemetalice și
nu pentru uz casnic sau bucătărie), capace
de etanşare, nemetalice, capace, nemetalice,
pentru containere, containere pentru ambalare
din plastic, cartele din plastic, nu cele
codate sau magnetice, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, articole mici din
elemente nemetalice, tăvi din plastic (recipiente)
utilizate pentru ambalarea alimentelor, tăvi din
polistiren (recipiente) utilizate pentru ambalarea
alimentelor.
21. Etichete metalice pentru carafe, caserole
din plastic pentru alimente, recipiente și sticle
din plastic, recipiente și sticle din materiale
nemetalice.
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